
Acil Sağlık Sigortası Kampanyası 

1. Kampanya kapsamında @gulfsigorta Facebook ve Instagram hesaplarındaki kampanya 

katılım formunu dolduran ve @gulfsigorta Instagram hesabını takip eden 10 (on) şanslı 

katılımcı Gulf Sigorta A.Ş. tarafından yapılacak çekiliş ile belirlenecektir. Çekiliş 

sonucu belirlenen 5 (beş) kişi “100 TL değerinde Migros Hediye Çeki” kazanacaktır. 5 

(beş) kişi ise “Gulf Powerbank” kazanmaya hak kazanacaklardır. 

2. Kampanya kapsamında, @gulfsigorta sosyal medya hesaplarında paylaşılacak linkteki 

formu doldurma yolu ile Yıllık Acil Sağlık Sigortası ürünü satın alan katılımcılar 

arasından çekiliş sonucu belirlenecek 10 (on) kişi ise “Gulf Powerbank” ürünü ve 1 yıl 

boyunca kullanabilecekleri limitsiz “Tıbbi Danışma” ve “Acil&Hayati durumlarda Özel 

Ambulans” hizmetleri de ayrıca hediye edilecektir.   

3. Kampanya www.instagram.com/gulfsigorta/ ve 

https://www.facebook.com/GulfSigorta/ adreslerinde 20.11.2019 tarihinde saat 

10:00’da başlar ve 29.11.2019 tarihinde saat 18:00’da sona erer. Kampanya 

katılımcılarının 29.11.2019 saat 18.00’a kadar @gulfsigorta Instagram ve Facebook 

hesaplarında verilmiş link üzerinden formu eksiksiz doldurarak kampanya şartlarını 

kabul etmeleri gerekmektedir. 

4. Kampanya görselinde yer alan formu doldurup, @gulfsigorta Instagram hesabını takip 

eden ve Gulf Sigorta A.Ş. tarafından yapılan çekiliş sonucu Migros Hediye Çeki veya 

Gulf Powerbank sahibi olmaya hak kazanan katılımcılara ödüllerinin gönderimleri 

5.12.2019 ile 27.12.2019 tarihleri arasında yapılacaktır.  

5.  Kampanya kapsamında formu doldurmak suretiyle kampanyaya katılmayı kabul eden 

katılımcıların “Gulf Sigorta’nın ürünleri hakkında kampanya ve pazarlama içerikli ticari 

iletiler almayı kabul ediyorum.” kutucuğunu tıklamaları halinde Gulf Sigorta A.Ş.’nin 

ürünleri ile ilgili teminatlara ilişkin bilgilendirme, pazarlama ve satış faaliyetlerine 

ilişkin ticari iletiler almayı kabul ettiğini onaylamış olurlar ve bu kapsamda Gulf Sigorta 

tarafından söz konusu kişilerle iletişime geçilebilecektir. 

6. Ödül sahibi katılımcıların, @gulfsigorta sosyal medya hesaplarından yapılacak 

duyurunun ardından, en geç 18.12.2019 tarihine kadar direkt mesaj veya taraflarına 

yapılacak arama yolu ile adreslerini ibraz etmeleri gereklidir. Aksi takdirde hediye çeki 

ile ödüllendirilmiş olsalar dahi, haklarını kaybetmiş olurlar. 



7. Kampanya kapsamında Gulf Sigorta A.Ş. tarafından hediye edilecek olan hediye çekine 

ilişkin tüm sorumluluk satıcı/üretici firmaya aittir. Gulf Sigorta 3. Şahış aracı 

konumundadır. 

8. Kampanyaya katılım sağlayabilmek ve kampanya kapsamında hediye edilecek hizmete 

sahip olabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak şarttır. 18 yaşını doldurmamış 

katılımcılar, kampanya koşullarını yerine getirseler dahi hediyeyi alamazlar. 

9. Kampanyaya bir kişi yalnızca kendi adına katılabilir. 

10. Kampanya kapsamında kazanılan hediye başkasına devredilemez ve/veya ödülün nakit 

karşılığı talep edilemez.  

11. Katılımcı kampanyaya internet yolu ile katılmakla, 

https://www.facebook.com/GulfSigorta ve www.instagram.com/gulfsigorta/ 

adreslerinde yer alan kullanım şartları ve gizlilik kurallarına uymayı peşinen kabul ve 

taahhüt eder. 

12. Kampanyaya katılan herkes yukarıda belirtilen kampanya şartlarını kabul etmiş sayılır. 

Gulf Sigorta A.Ş. işbu kampanya kapsamında sunulan hediye ürünün detayları ile ilgili 

bilgi vermek için kampanyaya katılan kişileri arayabilecektir. 

 


