ÇEK KARNESİ TALEBİ ve BİLGİ FORMU
طلب واستمارة معلومات دفتر الشيكات
ÜRÜN ADI/TANIMI
: ÇEK KARNESİ
 دفتر شيكات:  وصف المنتج/ اسم
TAHSİL EDİLECEK ÜCRET KALEMLERİ : بنود األجور المطلوبة
النسبة
فترة التحصيل
المبلغ األقصى
المبلغ األدنى
Oran
Tahsil Periyodu
Azami Tutar
Asgari Tutar
(%)
 ليرة تركية77
 ليرة تركية77
عند تسليم الدفتر
Karne Tesliminde
77 TL
77 TL
 ليرة تركية77
 ليرة تركية77
عند تسليم الدفتر
Karne Tesliminde
77 TL
77 TL

SÜRESİ/VADESİ
: SÜRESİZ
 مفتوح المدة:  األجل/ المدة
اسم العملية
İşlem Adı

تخصيص دفتر الشيك و االستفسار
Çek Karnesi Tahsis ve İstihbarat
تقرير الشيك
Çek Raporu
)أجرة عن كل ورقة صك (ال يشمل قيمة األوراق المالية
 ليرة تركية12.50  ليرة تركية12.50
عند تسليم الدفتر
Çek Karnesi Yaprağı Başına Ücret
Karne Tesliminde
12.50 TL
12.50 TL
(Değerli Kâğıt Bedeli Hariç)
 ليرة تركية119
 ليرة تركية119
لكل عملية
رسوم ورقة الشيك الضائعة
İşlem Başına
119 TL
119 TL
Kayıp Çek Yaprağı Masrafı
 ليرة تركية310
 ليرة تركية77
لكل عملية
تنظيم شيك مصدق
0.1
İşlem Başına
310 TL
77 TL
Blokeli Çek Düzenleme
تركية
ليرة
20
تركية
ليرة
20
لكل عملية
تعدي الشيك/بيان تصحيح
İşlem Başına
20 TL
20 TL
Çek Düzeltme Bildirimi
 ليرة تركية11.50  ليرة تركية11.50
لكل عملية
تقرير التحقق من الشيكات عن طريق مكتب االئتمان
İşlem Başına
11.50 TL
11.50 TL
KKB Çek Sorgulama Raporu
 ليرة تركية235
 ليرة تركية235
لكل عملية
)الدفع الجزئي والصك بدون مقابل (صكوك بنكنا
İşlem Başına
235 TL
235 TL
Kısmi Ödeme ve Karşılıksız Çek (Bankamız Çekleri)
ت في. ل1+ استمارة الصك المستمر (يتم تحصيل
 ليرة تركية20
 ليرة تركية12.50
من أجل كل ورقة صك
)الصكوك التي تحتوي على الشعار
Her bir çek yaprağı için
20 TL
12.50 TL
Sürekli Çek Formu (Logolu çeklerde +1TL tahsil
edilir.)
*GEÇERLİLİK SÜRESİ ve DEĞİŞİKLİK ESASI: Yukarıdaki  إن مدة صالحية األجور:* مدة الصالحية وأساس التغيير
tabloda bulunan ücretlerin geçerlilik süresi sözleşme tarihini izleyen المذكورة في الجدول أعاله هي حتى نهاية العام التالي لتاريخ
yılsonuna kadardır. Bu tarihten sonraki ücret değişiklikleri  سيتم إعالن تغيير األجور بعد هذا التاريخ على عنوان.االتفاقية
www.kuveytturk.com.tr/urun-ve-hizmet-ucretleri adresinde ilan وتكون
www.kuveytturk.com.tr/urun-ve-hizmet-ucretleri
edilecek, ilan tarihinden sonra ilan edilen ücretler geçerli olacaktır.
 الضرائب ورسوم.األجور المعلنة بعد تاريخ اإلعالن هي الصالحة
VERGİ VE FONLAR: Ücret tutarları üzerinden % 5 BSMV tahsil  سيتم تحصيل ضريبة معامالت مصرفية خاصة: الصناديق المالية
edilmektedir.
 من قيمة األجرة%5 بالتأمين بنسبة
TAHSİLAT YÖNTEMİ: Nakden veya mahsuben veya hesabına  نقدا أو عن طريق الخصم أو التسجيل كدين على: طريقة التحصيل
borç kaydedilmek suretiyle.
.الحساب
 البنكBanka

المستأجر/ العميلMüşteri
أوافق
استلمت نسخة موقعة من االستمارة
:(االسم والنسبةAdı Soyadı)
:( التوقيعİmzası)
: ( التاريخTarih)
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