ÜCRETSİZ KONUT SİGORTASI KAMPANYA DETAYLARI
Kampanyadan 31 Aralık 2017 tarihine kadar CK Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş.
(“CK Boğaziçi Elektrik”)’ye ait satış kanallarında Serbest Tüketici olma hakkını haiz (EPDK
tarafından belirlenen 2017 yılı için 2.400kWh’ın karşılığı olan ortalama aylık yaklaşık 82
TL tutarındaki elektrik tüketimine tekabül etmektedir.) olan aboneler arasında, 24 ay
süre ile taahhüt veren mesken tek zamanlı tarifesinde yer alan müşterilerimizden,
geçmiş 12 aylık tüketimine göre yıllık ortalama tüketimi 2.400-10.000kWh (karşılığı olan
ortalama aylık yaklaşık 82 TL – 350 TL arasındaki elektrik tüketimine tekabül etmektedir.)
arasında olanlar 24 ay boyunca Ücretsiz Konut Sigorta (Teminat 1) Paketi; 10.000kWh
(karşılığı olan ortalama aylık yaklaşık 350 TL elektrik tüketimine tekabül etmektedir.)
üzerinde olanlar ise 24 ay boyunca Ücretsiz Konut Sigorta (Teminat 2) Paketi ile birlikte
taahhüt süresince mesken tek zamanlı elektrik birim fiyatı üzerinden %2 indirim
kazanabileceklerdir. Ticarethane tek zamanlı tarifesinde yer alan müşterilerimizden,
geçmiş 12 aylık tüketimine göre yıllık ortalama tüketimi 2.400-30.000kWh (karşılığı olan
ortalama aylık yaklaşık 82 TL – 1.000 TL arasındaki elektrik tüketimine tekabül
etmektedir.) arasında olanlar 24 ay boyunca Ücretsiz Konut Sigorta (Teminat 1) Paketi;
30.000kWh (karşılığı olan ortalama aylık yaklaşık 1.000 TL elektrik tüketimine tekabül
etmektedir.) üzerinde olanlar ise 24 ay boyunca Ücretsiz Konut Sigorta (Teminat 2)
Paketi kazanabileceklerdir. Ticarethane tek zamanlı tarifesinde yer alan
müşterilerimizden, geçmiş 12 aylık tüketimine göre yıllık ortalama tüketimi 10.000kWh
(karşılığı olan ortalama aylık yaklaşık 350 TL elektrik tüketimine tekabül etmektedir.)
üzerinde olanlar paketlerine ilave olarak taahhüt süresince ticarethane tek zamanlı
elektrik birim fiyatı üzerinden %2 indirim kazanabileceklerdir. Teminat limitleri yalnızca
poliçede belirtilen Sigortalı’ya ait muhteviyat için geçerli olmakla birlikte Konut Sigortası
Paketi (Teminat 1) kapsamında yıllık 5.000 TL’ye, Konut Sigortası Paketi (Teminat 2)
kapsamında yıllık 10.000 TL’ye varan teminat limiti söz konusudur. Kampanya
kapsamında teminatın kapsamı, teminatın geçerli olduğu durumlar ve bu durumlarda
geçerli
teminat
limitlerine
http://www.ckbogazici.com.tr/tr/enerjimle-evimguvende/kampanyalar/19 internet sitesinden veya 4446255 no’lu çağrı merkezinden
ulaşılabilir. Hizmetten yararlanma süresi CK Boğaziçi Elektrik mesken ve ticarethane
aboneleri için 24 aydır. Kampanyadan, serbest tüketici sözleşmesine ait ilgili süreçlerin
tamamlanmasının ardından Güneş Sigorta tarafından sözleşmede belirtilen cep telefonu
numarasına gönderilecek bilgilendirme SMS’i ile birlikte yararlanmaya başlanılabilir.
Ayrıca, SMS’te yer alan link üzerinden Konut Sigortası Paketi’ne ait sertifika indirilebilir.
Aynı riziko adresi için azami 3 adet poliçe tanzim edilebilir. Aynı riziko adresi için birden
fazla sigorta poliçesi düzenlenmiş ise; hasar hizmetinden faydalanabilmek için tüm
poliçeler birleştirilebilir. Aksi halde birleştirilemez. Kampanyadan sadece fatura
sahibinin/ ticarethaneler için yetkili kişinin ikamet edildiği beyan edilen konut için
yararlanılabilir. Konut Sigortası Paketi kapsamı ile ilgili bilgi talep eden ve/veya hasar
bildiriminde bulunmak isteyen müşterilerimiz Güneş Sigorta A.Ş.’nin 0 850 222 19 57
numaralı çağrı merkezi üzerinden iletişime geçebilirler.
Müşterilerin kampanya kapsamındaki taahhütlerine aykırı davranmaları halinde mesken
tarifesindeki müşterilere, hediye edilen Hediye Konut Sigorta (Teminat 1) Paketi
bakımından 24 aylık hizmetin bedeli olan 108 TL, Hediye Konut Sigorta (Teminat 2)
bakımından 24 aylık hizmetin bedeli olan 176 TL ile müşterinin ayrıca %2 indirim aldığı
hallerde ise verilen indirimin karşılığı olan bedel, Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği

hükümleri uyarınca tüketicinin taahhüdüne uygun davranarak hizmetten faydalandığı
süre göz önüne alınarak fatura edilecektir. Ancak tüketicinin hizmetten faydalanmadığı
süreye tekabül eden tutar toplamının, bu tutardan düşük olması halinde tüketici lehine
olan tutar esas alınacaktır. Ticarethane tarifesindeki abonelerinin kampanya
kapsamındaki taahhütlerine aykırı davranmaları halinde ise; müşteriye sözleşme süresi
boyunca tahakkuk ettirilecek en yüksek faturanın 2(iki) katı, fesih tazminatı bedeli olarak
fatura edilecektir. Bu durumlarda kampanya kapsamında müşterilere sunulan hizmetler
sona erecektir. Kampanya kapsamında hediye edilen Ücretsiz Konut Sigorta Paketi
hizmetinin tüm sorumluluğu Güneş Sigorta A.Ş ‘ye aittir. Kampanyaya ilişkin tüm
ayrıntılara http://www.ckbogazici.com.tr/tr/enerjimle-evim-guvende/kampanyalar/19
internet sitesinden veya 4446255 no’lu çağrı merkezinden ulaşılabilir. Katılan herkes tüm
koşulları kabul etmiş sayılır.

