KAMPANYA KOŞULLARI
KAMPANYA SÜRESİ
Kampanya TSPB’nin izni ile başlar – 30.06.2020 tarihinde sona erer.
KAMPANYA KOŞULLARI
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Kampanyaya katılmak isteyen katılımcılar, FİNANSSEVER uygulamasını cep telefonlarına
indirmek ve isim soyad, e-posta, telefon numaralarını bırakarak kayıt olmak zorundadırlar.
Katılımcıların ödüllerini alması için Dinamik Menkul Değerler A.Ş.’de hesap açması
zorunluluğu bulunmamaktadır.
Mevcut müşteriler de yarışmaya katılım sağlayabilecek ve ödüllerden yararlanabilecektir.
Reşit olmayan bireyler tarafından oluşturulan kullanıcı hesapları gerekli şartları tamamlamış
olsa dahi bu haklardan yararlanamaz.
Kampanyaya katılmak isteyen kullanıcı FİNANSSEVER Uygulamasının kullanım koşullarını
kabul etmiş sayılacaktır.
Katılımcılar Anket sorularına cevap verdiklerine hesaplarına 5.000 puan eklenecektir.
Hızlı Test Soruları:
Soru zorluğu 5 kategoriye ayrılmıştır. Kategorilerde her doğru sorunun puanı: Kolay: 5 Puan,
Orta: 10 Puan, Zor:15 Puan, Uzman: 20 Puan, Prof:25 Puandır.
Her test açıldığında 10 soru sorulacaktır. Katılımcıların soruları yanıtlamak için 15 saniye
süresi bulunmaktadır. Doğru cevaplar karşılığında puan biriktireceklerdir.
Katılımcılar her kategoride dilediği kadar test çözebilirler.
Biriktirdikleri puanlar ile Ödül Tablosunda yer alan ödülleri talep edebilecekler.
Aynı ödülü talep eden katılımcılar arasından en yüksek puanı olan katılımcıya öncelik
verilecek olup ödülünü almak isteyen katılımcıların iletişim bilgilerini Dinamik Menkul ile
paylaşması gerekmektedir.
İletişim bilgileri eksik ya da hatalı olan kullanıcıların hakları iptal edilecektir.
Katılımcılar ödüllerini seçtiklerinde, ödül puanı kadar puan hesaplarından düşülecektir.
Katılımcı her bir ödülü en fazla bir defa seçebilir.
Aylık belirlenen stoklarla sınırlı olacak şekilde ve yatırımcının bilgilendirilmesi sureti ile
katılımcı puanının yettiği her yeni ödülü kampanya dönemi boyunca dilediği zaman alabilir.
Ödüllerden faydalanmak istemeyen fakat Ödül Sayfasından ödül seçmiş olan katılımcıların
hakları iptal edilecektir.
Tahmin Soruları:

• Tahmin Soruları haftada bir defa sorulacaktır.
Kampanya süresince
•

Ayın 1. Haftası: ABD Tarımdışı İstihdam verisi tahmini sorulacaktır.

•

2. Haftası: Cuma günü itibari ile BİST100 Endeks Kapanışı tahmini sorulacaktır.

•

3. Haftası: Spot Parite Kapanış Fiyatı Tahmini ( USDTRY, EURUSD, EURTRY, GDPUSD, USDJPY
paritelerinden 1 tanesi) sorulacaktır.

•

4. Haftası: Emtia Ürün Kapanışı (Spot Altın haftalık kapanışı) sorulacaktır.

•

Haftalık bazda en yakın tahmini yapan ilk 3 kullanıcıya ödülleri doğrudan verilecektir.

•

Tahmin sorularına en yakın cevabı veren fakat ödülünü almak istemeyen kullanıcıların
hakları iptal edilecektir.

•

Tahmin sorularına doğru cevap veren fakat iletişim bilgileri eksik ya da hatalı olan
kullanıcıların hakları iptal edilecektir.

