
Eğitimde Sınır Yoktur!  Kampanyası 

1- Kampanya www.instagram.com/gulfsigorta/ ve https://www.facebook.com/GulfSigorta/ 

adreslerinde 16.09.2019 tarihinde saat 12:00’da başlar ve 27.09.2019 tarihinde saat 

18:00’da sona erer.  

2- Kampanyaya katılım ücretsizdir. Her kullanıcı www.instagram.com/gulfsigorta/ ve 

https://www.facebook.com/GulfSigorta/sayfasındaki linke tıkladığında açılan formu 

doldurup ad, soyad, T.C. kimlik numarası, telefon, e-mail bilgilerini belirterek kampanyaya 

katılabilir. Kampanya katılımcıları formu doldururken, ekteki kutucuklarda yer alan KVKK 

metnini ve Kampanya Koşullarını onaylamaları gerekmektedir. 

3- Kampanya katılımcılarının 27.09.2019 saat 18.00’a kadar @gulfsigorta Instagram ve 

Facebook hesaplarındaki linkteki formu doldurup koşulları onaylamaları gerekmektedir. 

Katılımcılar iletişim bilgilerini 27.09.2019 saat 18.00’a kadar iletmediği takdirde 

kampanyaya katılım haklarını kaybedecektir. 

4- Formu dolduran ve ilgili metinleri onaylayan katılımcılar en geç 11.10.2019 saat 18.00’a 

kadar @gulfsigorta tarafından sms ve arama yolu ile bilgilendirilecektir.  

5- Kampanya kapsamında Gulf Sigorta A.Ş.’ den Eğitim Giderleri Sigortası satın alan 

katılımcılara 1 adet Gulf Sigorta Powerbank ürünü hediye edilecektir.  

6- Kampanya kapsamında satın alınan Eğitim Giderleri Sigortası, sigortayı satın alan 

ebeveynlerden birinin ya da ikisinin kaza sonucu yaşamını kaybetmesi veya sürekli sakat 

kalması halinde seçilen teminat miktarına göre, en fazla 8 yıl olmak üzere, güvence altına 

alınan sene sayısı kadar çocuğun eğitim giderlerini senelik olarak karşılar.  

7- Eğitim Giderleri Sigortası teminatlarınızın geçerli olabilmesi için, kalan yılların sayısı ile 

sigortalanan ebeveynin yaşının toplamı 70’ i geçemez ve verdiğiniz özlük bilgilerinizin 

doğru olması gerekmektedir. Bu yaş sınırını aşan katılımcılar, formu doldursalar dahi 

Eğitim Giderleri Sigortası satın alamazlar. 

8- Kampanya kapsamında formu doldurmak suretiyle kampanyaya katılmayı kabul eden 

katılımcılar Gulf Sigorta A.Ş.’nin ürünlerine ilişkin bilgilendirme, pazarlama ve satış 

faaliyetlerine ilişkin ticari iletiler almayı da kabul ettiğini onaylaması durumunda söz 

konusu kişilerle iletişime geçilebilecektir. 



9- Poliçe teminatları Irak ve Afganistan hariç tüm dünya geçerlidir. 

10- Poliçe süresi içinde gerçekleşmemiş zararlar, yasadışı fiillerden doğan zararlar, hasarın 

sigortalının veya yakınlarının ağır ihmali veya kastına dayanması ile ilişkili olduğu durumlar 

teminat kapsamında değildir. 

11- Tehlikeli meslek sınıflarına dahil kişilere Ferdi (bireysel) ürün sunulmaması ve Gulf A&H 

UW Müdürlüğü’ne başvurulması gerekmektedir. 

 

12- Her bir kişi, bu kampanya dahilinde sadece bir kez sigortalanabilir. Kampanya 

kapsamında kampanyaya ilk başvurunuzdaki sigorta kaydınız geçerli olacak olup, aynı 

kullanıcı kampanyaya birden fazla kez katılması durumunda ikinci bir Eğitim Giderleri 

Sigortası tanımlanmayacaktır.  

13- 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. 

14- Gulf Sigorta kampanya boyunca, kampanya sonuçlarını olumsuz yönde etkileyecek 

şekilde bilgisayar teknolojilerini kullanarak hile yapıldığını ya da haksız yollardan kayıt 

oluşturulduğunu tespit etmesi durumunda, ilgili katılımcının o güne kadarki bütün 

kampanya verilerini, hiçbir uyarı yapmaksızın iptal etme hakkını saklı tutar. 

15- Gulf Sigorta, herhangi bir zamanda kampanya koşullarını tek taraflı olarak değiştirme 

ve kampanyayı gerekçe belirtmeksizin iptal etme, durdurma ve sona erdirme hak ve 

yetkisine sahiptir. Kampanyaya ilişkin değişiklikler https://www.facebook.com/GulfSigorta 

ve www.instagram.com/gulfsigorta/ sayfalarında duyurulacaktır. 

16- Kampanya kapsamında kazanılan hediyenin nakit karşılığı talep edilemez. 

17- Kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış olsalar bile hediyeleri verilmez.  

18- 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.   

19- Kampanya kapsamı hakkında daha detaylı bilgi ve hasar talepleriniz için 444 1 244 

numaralı telefondan GULF Sigorta Müşteri İletişim Merkezi’ni arayabilirsiniz. 



 


