Samsung Care +
Sigorta Bilgilendirme Formu
Sigortacı: Gulf Sigorta A.Ş.
Dr. Adnan Büyükdeniz Cad.No 4 Cessas Plaza Kat 4-5 Ümraniye / Istanbul

Bu doküman bilgilendirme amaçlı hazırlanmış olup detaylar için poliçenizi dikkatli şekilde okuyunuz.

Samsung Care+ nedir?
Samsung marka cihazlara özel olarak oluşturulmuş sigorta ürünleridir. Samsung Care+ sigorta ürünü teminatları Gulf
Sigorta tarafından sağlanmaktadır.
Cihazınız 1 yıl boyunca kazaen oluşacak zararlara karşı sigorta teminatı altına alınabilir. Tercihinize göre 2 farklı sigorta
ürününden faydalanabilirsiniz.

Teminatların Kapsamı
1- Sigorta Paketi: Satın alındığı ilk günden itibaren başlayıp; cihazın ani ve beklenmedik bir olay neticesinde kazaen
zarara uğramasından kaynaklanan hasarlarını (ekran, kasa, şarj soketi, kamera gibi cihazın tüm aksamları kapsam
dahilindedir) ) poliçe koşulları ve limitleri dahilinde güvence altına almaktadır.


Ücretsiz hizmetler:
 cihaz onarımı
 parça değişimi




kargo hizmeti
işçilik



Düzensiz akım, voltajın alçalıp/yükselmesi gibi elektrik arızaları.



Sıvı Teması

Cihazın tamamen hasarlanması ve parça değişimi ile onarımının mümkün olmadığı durumda sigorta bedeli
üzerinden %30 muafiyet uygulanarak cihaz değişimi sağlanmaktadır.
2- Ekran Koruma Sigortası: Ani ve beklenmedik bir olay neticesinde cihaz ekranının kazaen zarara
uğramasından kaynaklanan hasarlarını poliçe koşulları ve limitleri dahilinde güvence altına almaktadır.

X

Dikkat!

Kapsam Dışı Durumlar








Hırsızlık
Yetkisiz onarım
Kozmetik kusurlar
Aksesuar hasarları ( kulaklık, şarj aleti, şarj kablosu vb.)
Ticari amaçlı satın alınan ürünler.
Üretici talimatlarına uyulmaması sonucu meydana gelen hasarlar .





Değişime karar verme inisiyatifi Samsung yetkili
servislerinin değerlendirmesi sonucu Gulf Sigorta
A.Ş. ye aittir.
Türkiye Cumhuriyeti yasaları gereğince sigorta
ürünlerinde 18 yaş sınırı bulunmaktadır.

*Kapsam dışı durumlar için poliçenizi dikkatli şekilde okuyunuz .

Tüm Dünyada Koruma
Samsung Care+ kapsamındaki teminatlar tüm dünyada meydana gelebilecek hasarları kapsamaktadır ancak onarımlar ve
değişimler sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde gerçekleştirilmektedir.

Hasar Durumunda
Samsung Care + teminatlarından faydalanabilmeniz için hasar durumunda gecikmeksizin 0850 241 77 11 numaradan
Gulf Sigorta Çağrı Merkezimiz ile irtibata geçerek hasar kaydınızı oluşturmanız gerekmektedir.
Haftanın 7 günü ulaşıp destek alabileceğiniz Çağrı
Merkezi

Fatura ve evrağa gerek olmadan anında ve
hızlı çözüm

Lütfen Gulf Sigorta nezdinde hasarınıza ilişkin herhangi bir kayıt oluşturmadan hasarlı cihazı Samsung Yetkili Servis Merkezi dahil olmak üzere herhangi
bir Servis Merkezine onarım için teslim etmeyiniz.

