
	  
Program Şart ve Koşulları 
 
Güncelleme Tarihi: 08.09.2015 
 
Aksi açık bir şekilde belirtilmedikçe, işbu Şart ve Koşullarda büyük harfle başlayan 
terimler, aşağıdaki şekilde tanımlanır: Program: Facebook, Twitter ve/veya ileride 
uygulamaya konulabilecek diğer sosyal platformların (“Sosyal Platform”) kullanıcısı 
durumundaki Müşteriler’in T. Garanti Bankası A.Ş.’nin (“Banka”) bu Sosyal 
Platformlar üzerinden sunduğu Tekliflerin alınabilmesi ve/veya yararlanılabilmesi için 
kurulmuş yapıdır. İşbu Şart ve Koşullar: Banka’nın Sosyal Platformlardaki 
Program’ına dahil Müşteri/ Müşteriler arasındaki akdi ilişkileri düzenleyen ve tüm 
Müşteriler için geçerli olan şart ve koşullardır. 
 
Banka, zaman zaman ve Üyelere bildirimde bulunarak, bu Program Şart ve 
Koşullarını güncellemek suretiyle bu Kullanım Koşullarını değiştirebilir. Bu 
değişiklikler Üye’yi bağlayıcıdır. Dolayısıyla, Üyelerin Program Şart ve Koşullarını 
gözden geçirmek için düzenli olarak Program kanallarını ziyaret etmelerini ve 
kullanım koşullarını okumaları önerilir. Banka’nın Program tahtında vereceği 
Teklif’ler, işbu Şart ve Koşulları onaylayarak, Programa kaydolan ve Banka’ca Uygun 
Kart’a (“Banka’mız Bonus Card ailesine ait aktif bir Bonus Card’dır”.) sahip Müşteriler 
bakımından geçerli olacaktır. Banka tarafından çıkartılan veya ileride çıkartılacak 
olan tüm Bonus Card'lar ile Bonus Card sisteminde çalışan diğer kartlar da ileride 
İşbu Program kapsamında olabilecektir. Bonus Card’lar dışında hiçbir kart, işbu 
Sözleşme kapsamındaki programa dahil değildir.  
 
Üye, Banka tarafından belirlenmiş koşulları tam olarak karşılayan ve Sosyal Platform 
üyeliğine kayıtlı olan ve Program’da yer almayı seçmiş Müşteri’dir. ‘Yürürlük Tarihi’: 
Müşterinin Sosyal Platform aracılığı ile Uygun Kart’ı eşleştirmek kaydı ile Program 
Üyeliğinin geçerlilik kazandığı ve Banka tarafından Sosyal Platform kaydının 
onaylandığına dair Müşteri’nin bankada kayıtlı olan ve programa katılırken beyan 
ettiği telefon numarasına SMS gönderildiği tarihtir. 
 
Sosyal Platform Programına Üyelik sırasında Müşteri, işbu Şart ve Koşulları 
onayladığını ve bunlara bağlı kalacağını açıkça kabul ve beyan eder. 
 
 
UYGUNLUK VE KAYIT 
 
1. Uygunluk 
 
Programa katılmak ve Program tahtında Banka’ca sunulan Tekliflerden faydalanmak 
için 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekmektedir. 
 
2. Kayıt/Link’leme 
 
Programa, Facebook üzerinden katılmak için Facebook’ta (www.facebook.com 
üzerinde) aktif bir hesabınız olmalıdır. Aşağıdaki adımlar doğrultusunda Kart’ınızı 
kaydetmek için Facebook hesabınıza erişebiliyor olmanız gerekmektedir. Twitter için, 
(www.twitter.com üzerinde) “açık” (korumalı olmayan), aktif bir hesaba ihtiyacınız  



	  
 
bulunmaktadır. Aşağıdaki adımlar doğrultusunda Bonus Card’ınızı kaydetmek için 
Twitter hesabınıza erişebiliyor olmanız gerekmektedir. Müşteri’ye ait bir kredi kartı 
veya bankacılık profili her bir Sosyal Platformla bir kere Link’lenebilir. Sunulan 
tekliflerin kullanım adetleri kampanya özelinde değişim göstermekte olup, detaylı 
bilgiler ilgili kampanyanın “katılım koşulları” sayfasında görülebilir. 
 
a)Facebook hesabı; Kartınızı programa kaydetmek için Garanti Bankası Facebook 
sayfasında yer alan Garanti Link uygulamasındaki  Link’leme formu doldurarak 
sosyal medya hesabınız ile kredi kartınızı Link’lemeniz (eşleştirmeniz) gerekmektedir. 
Bunun için öncelikle (1) bir Facebook hesabınız olmalı ve bu hesabınız ile 
Facebook’a giriş yapmış olmalısınız. (NOT: Facebook’a henüz giriş yapmadıysanız, 
sistem giriş yapmanız için sizi Facebook’a yönlendirecektir. Giriş yaptıktan sonra 
tekrar Garanti Bankası Facebook sayfasında yer alan Garanti Link uygulamasındaki  
Link’leme formuna yönlendirileceksiniz.) (2) kayıt formunu doldurduktan sonra 
Banka’da kayıtlı olan ve programa katılırken beyan ettiğiniz cep telefonu numaranıza 
gelen doğrulama SMS’indeki kodu ilgili alana girerek kartınız ile sosyal medya 
hesabınızı birbirine eşleştirmiş olursunuz. (3) Facebook.com/garanti sayfası altındaki 
“Garanti Link” Tab’inde bulunan kampanya/kampanyalardan istediğinizi seçerek 
kartınıza ekleyebilirsiniz. Kayıt süreci ile ilgili yaşadığınız problemler için Garanti 
Bankası Facebook sayfasında yer alan GarantiyeSor uygulaması  ya da 
@garantiyesor Twitter hesabına seslenebilirsiniz  
 
b)Garanti.com.tr; Kartınızı programa kaydetmek için garanti.com.tr adresindeki Social 
Login alanında yer alan ‘’Link’leyin’’ uzantısından veya garanti.com.tr altındaki 
‘’Kampanyalar’’ sayfasında yer alan Link kampanyalarına ait devam sayfalarında yer 
alan Link’leme butonları ile ulaşılabilecek Link’leme formunu doldurarak  sosyal 
medya hesabınız ile kredi kartınızı Link’lemeniz (eşleştirmeniz) gerekmektedir. Bunun 
için öncelikle;  
 
(1) bir Facebook hesabınız olmalı ve bu hesabınız ile Facebook’a giriş yapmış 
olmalısınız. (NOT: Facebook’a henüz giriş yapmadıysanız, sistem giriş yapmanız için 
sizi Facebook’a yönlendirecektir. Giriş yaptıktan sonra tekrar Link’leme formuna 
yönlendirileceksiniz.)  
 
(1) bir Twitter hesabınız olmalı ve bu hesabınız ile Twitter’a giriş yapmış olmanız 
gerekmektedir. (NOT: Twitter’a henüz giriş yapmadıysanız sistem giriş yapmanız için 
sizi Twitter’a yönlendirecektir. Giriş yaptıktan sonra tekrar garanti.com.tr adresine 
yönlendirileceksiniz.) (2) garanti.com.tr altındaki Kayıt formunu doldurduktan sonra 
Banka’da kayıtlı cep telefonu numaranıza gelen doğrulama SMS’indeki kodu ilgili 
alana girerek kartınız ile sosyal medya hesabınızı birbirine eşleştirmiş olursunuz. 
(3) Kartınıza yüklemek istediğiniz kampanya/kampanyaların Banka tarafından 
belirlenen hashtag’ini kullanarak kampanya/kampanyalara katılabilirsiniz. İlgili 
Hashtag’leri garanti.com.tr sitesi altındaki Link kampanya detayı sayfalarını ve 
@garanti ya da @garantilink hesaplarını takip ederek öğrenebilirsiniz. Kayıt süreci ile 
ilgili yaşadığınız problemler için Garanti Bankası Facebook sayfasında yer alan 
GarantiyeSor uygulaması ya da @garantiyesor Twitter hesabına seslenebilirsiniz. 
 
 



	  
 
c)Programdan çıkış/ Programın Feshi: Banka, Teklif kazanma ve/veya Teklif/lerden 
yararlanma yapısı da dahil olmak üzere Şart ve Koşulları değiştirme veya iptal etme 
ve/veya Sosyal Platform Programını bütünüyle feshetme hakkını saklı tutar. Banka 
önceden herhangi bir bildirimde bulunmaksızın Program çerçevesinde verdiği 
Teklifleri kısıtlayabilir veya iptal edebilir. Mevcut teklif/teklifler kısıtlandığı takdirde kart 
sahibi kampanyaya katılmış olsa dahi kartına yüklemiş olduğu teklif/teklifler geçersiz 
hale gelir. Kullanıcı Teklif kapsamında ilgili iş yerinden alışveriş yapmış ise bu Teklif 
tahtında kazandığı bonuslar kartına yüklenir. Diğer yandan, garanti.com.tr 
adresindeki Garanti Link sayfası üzerinde yer alan ‘’Programdan Çıkış’’ adımlarını 
izleyerek , sizin de Programdan çıkarak Üyeliğinizi iptal etmeniz mümkündür.  
 
Şart ve Koşullarda yapılan değişiklikler dahil olmak üzere Program’da yapılan 
değişikliklere ilişkin bildirimler, Web Sitesi ve Sosyal Platformlar aracılığıyla 
Müşterilere duyurulur ve Banka tarafından ilan edildiği anda derhal yürürlüğe girer. 
Bir Müşteri, bildirimden sonraki 3 gün içinde Garanti Link bilgilendirme sayfası 
üzerindeki “Programdan Çıkış” adımlarını izleyerek programdan çıkış yapmaz 
ve/veya bu süre içerisinde Sosyal Platform hesabını kullanır ise, Banka’ca sunulan 
Teklif/lere hak kazanır yapılan değişikliği kabul etmiş sayılır ve/veya Program 
kapsamında sunulan bir Teklifi talep eder veya kullanırsa yapılan değişikliği kabul 
etmiş sayılır. 
 
Bir Müşteri, belirli bir değişikliği kabul etmiyorsa, yukarıda belirtildiği gibi üyeliğini iptal 
edebilir. Banka, Program’daki değişiklikler ve/veya Sosyal Platformlardaki 
Programının feshiyle ilgili olarak Müşteri’leri bilgilendirmek için elinden gelen tüm 
çabayı gösterecek, ancak söz konusu değişiklikler ve/veya fesihten kaynaklanan 
kayıp veya zararlardan hukuki/cezai sorumluluğu olmayacaktır. Bir Müşteri, Program 
dahilindeki Üye’liğini iptal etmek istiyorsa Banka’yı bu konuda derhal 
bilgilendirmelidir. Bilgilendirme anından itibaren Üye, Banka Tekliflerinden 
yararlanamaz. Kazanılmış Teklife ilişkin haklar, üyeliğin iptalini takip eden 1 hafta 
içinde kullanılabilir. Banka, Sosyal Platform Programını feshederse, fesih ihbarı 
yapıldıktan sonra üyeler artık Banka Teklif/ tekliflerinden yararlanamaz. 
 
 
GARANTİ LİNK NEDİR? 
 
Garanti Link, sosyal medya hesabınız ile Bonus Card’ınızı eşleştirdiğiniz bir Garanti 
Bankası programıdır. Kartınız ile Sosyal Medya hesabınızı birbirine eşleştirerek 
Programa katılabilirsiniz (Bknz: 2. Kayıt/Link’leme) Program 3 adımdan oluşmaktadır. 
Eşleştirme işlemini (1) gerçekleştirmek için garanti.com.tr  adresindeki ya da Garanti 
Bankası Facebook sayfasında yer alan Garanti Link uygulamasındaki Link’leme 
formlarından birini doldurmanız yeterlidir. Eşleştirme işlemini gerçekleştirdikten sonra; 
(2.1) Twitter’da ilgili kampanyayı, kampanya #hashtag’ini içeren bir Tweet atarak 
kartınıza yükleyebilirsiniz. (2.2) Facebook’ta ise Facebook.com/garanti sayfasında 
bulunan “Garanti Link” uygulamasına girip “Kampanyaya Katıl’’ ” butonuna basarak 
ilgili kampanyayı kartınıza yükleyebilirsiniz. (2.3) garanti.com.tr’de ise sitedeki 
‘’Kampanyalar’’ sayfasında yer alan Link kampanyalarına ait devam sayfalarında yer 
alan katılım butonları ile kampanyayı kartınıza yükleyebilirsiniz.  Sonrasında (3) ilgili  
 



	  
 
iş yerinden katıldığınız kampanya kapsamında yapacağınız harcamalar 
doğrultusunda bonus’larınız kartınıza yüklenecektir. 
 
Facebook: Garanti Bankası Facebook sayfasında yer alan Garanti Link 
uygulamasındaki  Link’leme formunu doldurarak  eşleştirme işlemini 
gerçekleştirdikten ve Facebook sayfanıza giriş yaptıktan sonra Facebook.com/garanti 
sayfamıza gelmeniz gerekmektedir. “Link” programına özel “Garanti Link” 
uygulamasına girerek önce gerekli izinleri vermeniz gerekmektedir. Sonrasında 
uygulamada yer alan kampanya/kampanyaları (kampanya/kampanyalar uygulamanın 
ana sayfasında karşınıza çıkacaktır) “Kampanyaya Katıl” butonu ile kartınıza 
yükleyebilirsiniz. Teklifi başarıyla kartınıza yükledikten sonra aynı sayfada “eklendi” 
butonunu göreceksiniz. Teklif yükleme adımını tamamladıktan sonra, ilgili iş yerinden 
yapacağınız alışverişin tamamını teklifi yüklediğiniz kartınız ile yapmalısınız. 
 
Twitter: Teklifler ile ilgili bilgileri @garanti ve @garantilink Twitter sayfaları ve 
garanti.com.tr  sitesi altındaki ‘’Kampanyalar’’ sayfasından  öğrenebilirsiniz. 
Kampanya hashtag’lerini kullanarak ilgili kampanya/kampanyaları aktif kartınıza 
yüklemiş olursunuz. Teklifi kartınıza yüklediğiniz bilgisi size bankada kayıtlı olan ve 
programa katılırken beyan ettiği telefon numaranız üzerinden SMS ile gönderilecektir. 
Teklif yükleme ile ilgili bir sorun yaşarsanız Twitter üzerinden, @mention edilerek 
bilgilendirileceksiniz. Kampanya yükleme adımını tamamladıktan sonra, ilgili iş 
yerinden yapacağınız alışverişin tamamını teklifi yüklediğiniz kartınız ile yapmalısınız. 
İlgili teklifler sadece belirtilen tarih aralıklarında geçerli olacaktır. 
 
Garanti.com.tr adresindeki Social Login alanında yer alan ‘’Link’leyin’’ uzantısından 
veya garanti.com.tr altındaki ‘’Kampanyalar’’ sayfasında yer alan Link 
kampanyalarına ait devam sayfalarında yer alan Link’leme butonları ile ulaşılabilecek 
Link’leme formunu doldurarak  eşleştirme işlemini gerçekleştirdikten sonra 
garanti.com.tr altındaki ‘’Kampanyalar’’ sayfasında yer alan Link kampanyalarına ait 
devam sayfalarından birine gelmeniz gerekmektedir. Facebook ile Link’leme ya da 
Twitter ile Link’leme adımlarından birisi ile önce gerekli izinleri vermeniz 
gerekmektedir. Sonrasında güncel kampanyaları görebileceğiniz devam sayfalarında 
yer alan ‘’Katıl’’ butonu ile kartınıza yükleyebilirsiniz. Teklifi başarıyla kartınıza 
yükledikten sonra kampanya devam sayfalarında ‘’Katılım gerçekleşti’’ etiketini 
göreceksiniz. Teklif yükleme adımını tamamladıktan sonra, ilgili iş yerinden 
yapacağınız alışverişin tamamını teklifi yüklediğiniz kartınız ile yapmalısınız. 
 
 
 
MÜŞTERİ BİLGİLERİ VE BU BİLGİLERİN KULLANIMI 
 
Kartların uygunluğunu kontrol etmek ve Müşteri’leri Programa kaydedebilmek için cep 
telefonu numarası ve gerekiyor ise TCKN bilgisi (“Kişisel Veriler”) Banka tarafından 
talep edilebilecektir. Banka Kişisel Verileri 3. kişiler (Facebook, Twitter) ile 
paylaşmayacaktır. Müşteri, beyan ettiği tüm bilgilerin kendilerine ait, doğru ve güncel 
olduğunu kabul ve taahhüt eder. Müşteri, ürün ve hizmetlerle ilgili bilgi almak 
istemiyorsa, her zaman Banka’ ya bildirimde bulunarak, Kişisel Verilerinin kullanımını 
durdurabilir. Bu Program üzerinden Banka ile paylaştığınız Kişisel veriler Programının 



	  
düzgün şekilde yürütülmesi adına kullanılır ve/veya alınıp verilir. Kişisel verileriniz 
Bankamızın Gizlilik Politikası altında korunmakta olup, İşbu Program Şart ve 
Koşullarını kabul etmeniz, Gizlilik Politikamız’ı da kabul ettiğiniz anlamına 
gelmektedir. Gizlilik Politikamız’a www.garanti.com.tr adresindeki Link bilgilendirme 
sayfasından ulaşabilirsiniz. 
 
 
ELVERİŞLİLİK/KESİNTİ 
 
İşbu Şart ve Koşulları onaylamanız ile, bu uygulamaya katılım esnasında, 
kullanıcıların kişisel bilgisayarları ve internet erişimlerinden ve her türlü teknik 
aksaklıktan dolayı (İnternet hızının düşük olması, bağlantının kopması, internet 
kesintisi/sistem arızası sebebiyle oluşacak sorunlardan vb)  ve söz konusu 
bilgisayarlara yetkisiz erişim vb. durumlardan kaynaklanabilecek problem ve 
zararlardan dolayı Banka’nın sorumlu olmadığını kabul etmiş olmaktasınız. Programa 
katılmak için gereken bütün telekomünikasyon, geniş bant, vb. ekipmanlar 
kullanıcının sorumluluğundadır. 
 
Banka herhangi bir dolandırıcılık, teknik sorun ya da verilen teklifin düzgün 
çalışmasını engelleyen bir etken gördüğünde herhangi bir bildirim yapmaksızın 
derhal teklif kullanımını durdurma ya da teklifi iptal etme hakkına sahiptir. Banka 
ayrıca, gerekli gördüğü takdirde sebep göstermeksizin ve herhangi bir bildirim 
yapmaksızın Programı feshederek kapatma hakkına sahiptir. Banka masaüstü 
bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza bulaşan hiçbir bilgisayar virüsü veya oluşacak 
hiçbir türlü zarar, ziyan ve hasarlardan sorumlu değildir. 
 
 
GİZLİLİK VE GÜVENLİK 
 
Bu sözleşmeyi onaylayarak herhangi bir dolandırıcılık veya kötüye kullanım 
vakasından şüphelendiğinizde Banka’mızı bilgilendireceğinizi ve Bankamızla bu 
hususta işbirliği yapmayı kabul etmiş olmaktasınız. 
 
Banka, herhangi bir şekilde devreye alınan kampanyalara, tekliflere ve kayıt 
sayfalarına bir şekilde müdahale ettiğine inandığı kişileri programdan çıkarma 
yetkisine sahiptir. Banka’mız ayrıca, devreye alınan kampanyalara, tekliflere ve kayıt 
sayfalarına bir şekilde müdahale edebileceğine inandığı ya da başkalarını rahatsız 
edeceğine, tehdit edeceğine, kişilik haklarını suiistimal edeceğine ya da 
aşağılayacağına inandığı kişileri programdan çıkarma yetkisine sahiptir. 
BANKA’nın Kanunlara karşı fillerle ilgili olarak, dolandırıcılık ve benzeri bir şüphe 
üzerine, herhangi birisinin güvenliğine yönelik potansiyel ya da mevcut bir tehdit ya 
da tehdit şüphesi üzerine veya herhangi bir başka yasal zorunluluk nedeniyle 
araştırma yapmak, bunları engellemek veya bunlara karşı önlem almak üzere  
kullanıcılara ait her türlü bilgi toplamak ve bu bilgileri 3. kişiler ile paylaşma hakkı 
saklıdır. 

 
 
 



	  
 
ÖNEMLİ: HER HANGİ BİR KULLANICI YA DA KİŞİ TARAFINDAN BANKAMIZA AİT 
WEB SİTESİNE, SUNULAN TEKLİFE YA DA 3.KİŞİLERİN KİŞİLİK HAKLARINA VE 
BANKAMIZIN İTİBARINA YÖNELTİLEN TÜM TEHDİTLERDE BANKA, İLGİLİ 
ŞAHISTAN, 3. ŞAHISLARIN BU SEBEPLE UĞRADIĞI MADDİ/MANEVİ HER 
TÜRLÜ ZARAR ZİYAN DA DAHİL OLMAK ÜZERE BUNDAN 
DOĞAN/DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ ZARAR VE ZİYANINI (BUNLARLA SINIRLI 
OLMAMAK KAYDIYLA HER TÜRLÜ ZARAR, ZİYAN, KAYIP VE, AVUKATLIK 
ÜCRETİ) TAZMİNİNİ TALEP ETME HAKKINI SAKLI TUTAR. 
 
 
DEĞİŞİKLİKLER 
 
Banka istediği zaman (garanti.com.tr’de yer alacak kullanım koşulları linki üzerinden 
belirterek ) sözleşme içeriğinde değişikliğe gidebilir, sözleşme içeriğinde yer alan şart 
ve koşulları iptal edebilir ve/veya yeni kurallar getirebilir. Değişiklikten sonra Program 
Şart ve Koşulları başlığı altındaki tarih  güncellenecektir. Değişikliklere ilişkin 
bildirimler Web Sitesi ve Sosyal Platformlar aracılığıyla Müşterilere duyurulur ve 
Banka tarafından ilan edildiği anda derhal yürürlüğe girer . Güncellenen sözleşme 
içeriklerine katılmıyorsanız değişikliğe ilişkin bildirimin Web Sitesi ve Sosyal platform 
aracılığı ile duyurulduğu tarihten sonraki 3 gün içerisinde programa dahil 
olmayabilirsiniz ve Garanti Link bilgilendirme sayfasındaki “Programdan Çıkış” 
adımlarını izleyerek  programdan çıkabilirsiniz. Bildirimden sonraki 3 gün içerisinde, 
programdan çıkmazsanız ve/veya bu süre içerisinde Sosyal Platform hesabını 
kullanırsanız, Banka’ca sunulan Teklif/lere hak kazanır, yapılan değişikliği kabul 
etmiş sayılırsınız ve/veya Program kapsamında sunulan bir Teklifi talep ederseniz 
veya kullanırsanız  yapılan değişikliği kabul etmiş sayılırsınız. 
 
 
KISITLAMALAR VE SORUMLULUKLAR 
 
Programa kayıt olarak, teknik süreçler ve başka sayfalara/sayfalardan olan, kendi 
paylaştığınız, farklı ağlar üzerinde paylaştığınız veya ağlara bağlanmak adına teknik 
gereklilikleri karşılamak adına paylaşacağınız bilgileri onaylamış olursunuz. Banka ve 
yetkilileri, ajansları, kampanyaya dahil iş yerleri, mekanik, teknik, veya teknik 
olmayan hatalardan veya diğer hatalardan sorumlu değildir. 
 
HERHANGİ BİR TEKLİF'TEKİ KATILIMINIZIN, BİR KAYIT SAYFASINA ERİŞİM VE 
KAYDINIZIN, VE BİR TEKLİFLE BAĞLANTILI OLARAK ALINAN HERHANGİ BİR 
HİZMETİ VEYA TEKLİFİ KULLANMANIZ MÜŞTERİ’NİN SORUMLULUĞUNDADIR. 
BANKA REKLAMI YAPILAN VEYA TEKLİF SUNULAN İŞ YERİ İLE İLGİLİ EŞYA YA 
DA SERVİSİN/HİZMETİN GARANTİSİNİ VERMEMEKTEDİR VE MÜŞTERİ’NİN BU 
SEBEPLE MARUZ KALDIĞI/KALACAĞI  MADDİ/MANEVİ ZARAR/ZİYANDAN VE 
KAYIPLARDAN BANKA’NIN CEZAİ/HUKUKİ HİÇBİR SORUMLULUĞU 
BULUNMAMAKTADIR . 
 
 
 
 



	  
 
KULLANIM KOŞULLARI, BİLDİRİMLER ve İLETİŞİM 
 
İşbu sözleşmede yer alan şart ve koşullar, teklif ve koşulları, alacağınız bilgi ve 
bildirimler, kartınızla ilgili şart ve koşullarda herhangi bir değişiklik meydana 
getirmemektedir. Kartınızla ilgili herhangi bir sorunuz var ise kartınızın arka tarafında 
yer alan numaradan Banka Müşteri Hizmetlerini arayabilirsiniz. Banka’nın gösterdiği 
dikkate ve Gizlilik Politikası kapsamında alınan önlemlere rağmen, Program’ın 
tamamı veya bir kısmıyla ilgili Müşteri’lerin gündeme getirebileceği öneri, şikayet ve 
bildirimler 444 0 333 Müşteri Hizmetlerine (“Alo Garanti") veya @garantiyesor Twitter 
hesabına iletilebilir. Banka, Müşteri Hizmetleri iletişim bilgileri, Banka web sitesinde 
bulunmaktadır. İşbu Program, yukarıda yazılı Şart ve Koşullarının onaylanması ile 
uygulamaya konulacaktır. 


