Değerli Yatırımcılar;
23 Haziran 2017 tarihinde Şirketimizin %100 iştiraki olarak OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği
A.Ş. (“OYAK Grup Sigorta”) kurulmuştur. Şirketimiz tarafından, Şirketimizin iştiraki olarak kurulan OYAK
Grup Sigorta aracılığı ile; aşağıdaki koşul ve esaslar çerçevesinde Şirketimiz Forex işlemleri yapan/Forex
hesabı olan müşteriler ile Forex hesabı açacak müşteriler hariç olmak üzere, mevcut ve ileride hesap
açacak müşterilerimize, tüzel kişi müşterilerin temsilcilerine ücretsiz olarak ferdi kaza sigortası hediye
edilmesini (“Kampanya") esas alan bir promosyon kampanyası düzenlenmiştir.
Hediye edilecek Ferdi Kaza Sigorta poliçeleri 10.000 TL teminat tutarlı ve Ferdi Kaza Sigortası Genel
Şartlarına tabi olacaktır.
Poliçeler FİBA Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından OYAK Grup Sigorta aracılığı ile grup poliçesi şeklinde
üretilecek ve katılımcılara sertifika olarak sunulacaktır. 10.000 TL teminatlı Ferdi Kaza Sigortası Genel
Şartlarına tabi poliçeler katılan siz değerli yatırımcılara ücretsiz olarak sunulacaktır.
Kampanya koşulları:
•
Kampanya ile ilgili bilgilendirmeler; internet sitemizde yayınlanacak duyuru, personelimiz
tarafından yapılan bilgilendirmeler, müşterilere gönderilecek e-mail ve/veya SMS’ler ile yapılacaktır.
Mevzuat gereği Şirketimizde Forex hesabı olan müşterilere bildirim yapılmayacaktır.
•
Kampanyadan talep etmeleri durumunda Şirketimizde mevcut müşteriler ile yeni hesap açacak
müşteriler ile tüzel kişi müşterilerin temsilcileri faydalanacaktır.
•
Şirketimizde hesabı olan Forex müşterileri ile Forex hesabı açacak yeni müşteriler mevzuat gereği
kampanyadan faydalanamayacaktır.
•
Katılacak kişilerin talep etmeleri durumunda kampanyaya katılımı sözkonusu olacaktır. Talep
etmeyen/istemeyen kişiler için poliçe/sertifika düzenlenmeyecektir.
•
Kampanya katılacak kişilere Ferdi Kaza Sigortası Grup Poliçesi kapsamında sertifika düzenlenerek
sunulabilmesi için kişilerin aşağıdaki bilgilerin OYAK Grup Sigorta’ya FİBA Emeklilik ve Hayat A.Ş.’ne
iletmek üzere aktarımına, OYAK Grup Sigorta tarafında kendileri için müşteri tanımı yapılmasına onay
vermeleri zorunlu olacaktır.
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•
Yukarıdaki bilgilerin paylaşımına onay vererek kampanyaya katılan kişilerin bilgileri OYAK Grup
Sigorta’ya aktarılacak ve kişiler için OYAK Grup Sigorta nezdinde müşteri tanımı yapılacaktır.
•
Katılan kişi bilgileri OYAK Grup Sigorta tarafından listeler halinde FİBA Emeklilik ve Hayat A.Ş.’ne
aktarılacak ve grup poliçesi düzenlenmesi, ve sonraki günlerde katılacak kişilerin poliçeye eklenmesi
sağlanacaktır. FİBA Emeklilik ve Hayat A.Ş.’nden kişinin poliçe kapsamında dahil edildiği bilgisinin
alınmasını takiben sertifikalar düzenlenerek müşterilere e-mail ve/veya SMS aracılığı ile bilgilendirme
yapılacaktır.
•
Poliçeler ile ilgili hasar takibi konuları ve katılımcılardan gelecek sorulara ve taleplere verilecek
cevaplar OYAK Grup Sigorta personeli tarafından karşılanacaktır.

•
Katılımcılar talep etmeleri durumunda ihtiyaçlarına göre başkaca sigorta hizmetleri için OYAK Grup
Sigorta ile iletişime geçebilecek ve hizmet alabilecektir.
Kampanya ile ilgili hususları bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

