BANKA KARTI VE KREDİ KARTI TALEP ve ÖN BİLGİLENDİRME FORMU
DEBIT CARD AND CREDIT CARD REQUEST and PRELIMINARY INFORMATION FORM
Ürünün Adı /Tanımı
Product Name/Description

: Kredi Kartı
: Credit Card

Süresi (Vadesi) : Süresiz
Period (Term) : Indefinite

ÜYELİK VE YENİLEME ÜCRETLERİİ / MEMBERSHIP AND RENEWAL FEES:
Kart Adı /
Üyelik Ücreti /
Ek Kart Ücreti /
Yenileme Ücreti Geçerlilik Süresi/Değişiklik Esası /
Card Name
Membership Fee Additional Card Fee / Renewal Fee Validity Period/Basis of Change*
Sağlam Kart /
Ücretsiz /
Ücretsiz /
Ücretsiz /
*
Saglam (Sturdy) Card
Free
Free
Free
Özel Bankacılık (Elit) /
Ücretsiz /
Ücretsiz /
Ücretsiz /
*
Private Banking (Elite)
Free
Free
Free
İŞLEM ÜCRETLERİ / TRANSACTION FEE:
Adı / Name
Başka Kuruluş Atm’ sinden Yapılan
İşlem Ücreti / Bakiye Sorgulama
Ücreti(Yurtiçi)
Fee for Transaction Made from
another Institution’s ATM /Balance
Query Fee (Within the Country))
Başka Kuruluş Atm’ sinden Yapılan
İşlem Ücreti /Para Çekme
Ücreti/Para Yatırma Ücreti(Yurtiçi)
Fee for Transaction Made from
another Institution’s ATM / Cash
Withdrawal Fee/Cash Depositing
Fee (Within the Country)
Ortak ATM Kredi Kartı Limit
Sorgulama / Inquiring Limit of Credit
Card At Interbank Network Atm
Ortak ATM Kredi Kartı Borç Ödeme /
Paying Debt of Credit Card At
Interbank Network Atm
Ortak ATM Kredi Kartı Borç
Sorgulama / Inquiring Debt of Credit
Card At Interbank Network Atm
Fatura Ödeme / Kurum Ödeme-Anlık
Ödemeler (Kredi Kartı İle Fatura
Ödeme)
Invoice Payment/Institution Payment
–InstantPayments (Invoice Payment
by Credit Card)
PTT - Kredi Kartı Ödeme
PTT (Postal Service)- Credit Card
Payment

Asgari Tutar
(Min.Fee)

0.24 TL /
0.24 TRY

Tahsilat Periyodu /
Collection Period

Geçerlilik Süresi /
Değişiklik Esası /
Validity Period /
Basis of Change*

-

İşlem Başına /
Per Transaction

*

*

Azami
Oranı /
Tutar
Ratio %
(Max.Fee)

0.24 TL /
0.24TRY

0.91 TL / 0.91
TRY

0.91 TL /
0.91 TRY

1.00

Tutar ve oran birlikte
alınmaktadır (Amount and
rate are received
together)

0.24 TL / 0.24
TRY

0.24 TL /
0.24 TRY

-

İşlem Başına /
Per Transaction

*

0.91 TL /
0.91 TRY

-

1.00

İşlem Başına /
Per Transaction

*

0.24 TL /
0.24 TRY

0.24 TL /
0.24TRY

-

İşlem Başına /
Per Transaction

*

1.30 TL /
1.30 TRY

1.30 TL /
1.30 TRY

-

İşlem Başına /
Per Transaction

*

2.50 TL /
2.50 TRY

2.50 TL /
2.50 TRY

-

İşlem Başına /
Per Transaction

*
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Kredi Kartından SGK Ödemesi /
SSI Payment from Credit Card
EFT Gönderilmesi Kredi Kartından
Kredi Kartına (Mobil Kanal)
Sending EFT From Credit Card to
Credit Card
(Mobile Channel)

Tüm Yasal Bildirim ve Hesap Kat
İhtarları / All Legal Notifications
and Account Closure
Notifications

-

330 TL /
330 TRY

1.75

0.94 TL/
0.94 TRY

0.94 TL/
0.94 TRY

0.07

12.32 TL / 12.32
TRY

-

İşlem Başına /
Per Transaction
Gerçek masraf tutarı
kadar tahsil edilir. (Actual
expense
amount
is
collected).
İşlem Başına Üçüncü kişi
ve kuruluşlara ödenen
ücretler dışında ücret
tahsil edilemez Noter
aracılığıyla
gönderilen
ihtarnamelerde
asgari
183.74 TL(masraf tutarı)
tahsil edilmektedir.
Expenditures cannot be
charged excluding the
ones paid to third person
and
parties.
For
notifications issued via
Notary Public, a minimum
TRY 183.74 (expenditure)
shall be collected.

*

*

*

NAKİT AVANS MASRAFI VE ENFLASYON FARKI / CASH ADVANCE FEE AND INFLATIONARY GAP:
Kart Adı /
Nakit Avans Ücreti/
Enflasyon Farkı / Geçerlilik Süresi/Değişiklik Esası /
Card Name
Cash Advance Fee
Inflationary Gap Validity Period/Basis of Change*
Yurtiçi %1
Domestic: %1
Sağlam Kart /
*
Saglam (Sturdy) Card
Suudi Arabirtan: Ücretsiz /
Saudi Arabia: Free
Özel Bankacılık (Elit) /
Masrafsız / None
*
Private Banking (Elite)
NAKİT AVANS KULLANIM ŞARTLARI:
TERMS AND CONDITIONS GOVERNING CASH ADVANCE:
Ortak Şartlar:
Common Terms and Conditions:
Nakit Avans, Müşterinin ödenmemiş borcu bulunmaması Cash Advance can be withdrawn as long as the customer owes
kaydıyla kullanılabilir.
no overdue debt to this bank.
Nakit Avans işlemleri taksitlendirilemez.
Cash Advance withdrawn may not be repaid in installments.
Özel Bankacılık Nakit Avans Kullanım Şartları:
Private Banking Cash Advance terms and conditions:
Özel Bankacılık kartları için çekilebilecek nakit avans en
Private Banking Card can be used for withdrawing Cash
fazla 1.000.TL’dir.
Advance up to TL 1,000.
Sağlam Kart Nakit Avans Kullanım Şartları:
Sağlam Kart Klasik için Türkiye’de nakit avans çekimi; kart Saglam Card Cash Advance terms and conditions
limitinin %10’unu geçmemek üzere en fazla 500 TL, Sağlam Saglam Card Classic can be used for withdrawing Cash
Kart Gold için Türkiye’de nakit avans çekimi; kart limitinin Advance in Turkey up to 10% of the limit set for the card but
%10’unu geçmemek üzere en fazla 1.000 TL, Sağlam Kart maximum TL 500; Saglam Card Gold can be used for
Platinum için Türkiye’de ve Suudi Arabistan’da nakit avans withdrawing Cash Advance in Turkey up to 10% of the limit set
çekimi; kart limitinin %10’unu geçmemek üzere en fazla for the card but maximum TL 1,000; Saglam Card Platinum can
be used for withdrawing Cash Advance in Turkey and in Saudi
2.000 TL olarak yapılabilir.
Arabia up to 10% of the limit set for the card but maximum TL
2,000.
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TAKSİTLENDİRME/VADELENDİRME KÂR PAYLARI VE/VEYA KOMİSYONLARI /
PREMIUMS/COMMISSIONS FOR INSTALLMENT:
Oranı/Tutarı (Aylık)) / Tahsilat Periyodu /
Geçerlilik Süresi/Değişiklik Esası /
Adı / Name
Rate/Fee (Monthly)
Collection Period
Validity Period/Basis of Change*
Sağlam Kart /
Her taksitle birlikte /
Taksitlendirilen borç bitene kadar /
1.25%***
Saglam (Sturdy) Card
With every installment
Until installments are paid
Özel Bankacılık (Elit) /
Her taksitle birlikte /
Taksitlendirilen borç bitene kadar /
1.25%
Private Banking (Elite)
With every installment
Until installments are paid
*** Sağlam Kart ile Sağlık ve Eğitim Harcamaları vade
farksız olarak 5 taksit ile ödenebilecektir. Bu özellik
iptal edilebilir olup, ilgili özelliğin iptali için sağlam kart
teslimi sonrasında SMS ile pasif edilmesi gerekmektedir.
Vade farksız 5 taksit özelliği sadece eğitim ve sağlık
harcamalarında geçerlidir ve diğer harcamalarda bu
özellik kullanılamayacaktır.

***Payments made by Saglam Card for medical and education
costs and expenses may be repaid in 5 installments without
interest. This convenience may be canceled by deactivating it by
sending a SMS after taking delivery of the card. This convenience of
repayment in 5 installments without interest is only applicable to
payments of medical and education costs and expenses, not other
payments.

GENEL AKDİ KÂR PAYLARI VE GECİKME CEZALARI) /
GENERAL CONVENTIONAL PREMIUMS AND DELAY FINES:
Adı / Name
Akdi Kar Payı (Tüm Kartlar için- Aylık) /
Conventional Premium (For all cards- Monthly)
Gecikme Cezası (Tüm kartlar için- Aylık) /
Delay Fine (For all cards- Monthly)

Oran/Tutar / Tahsilat Periyodu /
Rate/Fee
Collection Period

Geçerlilik Süresi / Değişiklik
Esası / Validity Period/Basis of
Change*

0%

-

*

1.55%

For every delay
(Her gecikmede)

*

*Tablolarda yer alan masraflar ve ücretler, Sözleşme tarihini
izleyen yılın 31 Ocak gününe kadar geçerlidir. Geçerlilik süresi
sonunda ücretlerde değişiklik olmazsa, geçerlilik süresi
kendiliğinden ve aynı şartlarla sonraki yılın 31 Ocak gününe
kadar uzar.
*GEÇERLİLİK SÜRESİ SONUNDAKİ DEĞİŞİKLİK ESASI:
Yapılacak değişiklikler ekstre ile kart hamiline bildirilir. Bu
değişiklikler bildirimin yapıldığı döneme ilişkin son ödeme
tarihinden itibaren hüküm ifade eder. Bildirimin ait olduğu
döneme ilişkin son ödeme tarihinden sonra kartın kullanılmaya
devam olunması halinde, yapılan değişikliklerin kabul edildiği
addolunur.
Kâr payı oranının artırılması durumunda ise bu değişikliğin
hüküm ifade edebilmesi için otuz gün önceden kart hamiline
bildirilmesi zorunludur. Kart hamili kâr payı artırımına ilişkin
bildirim tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde tüm
borcunu ödeyip kredi kartını kullanmaya son verdiği takdirde
kâr payı artısından etkilenmez. Kart hamili, talep etmek
suretiyle kartı iptal ettirmek ve sözleşmeyi feshetmek hakkına
sahiptir.

*Costs and fees in the tables shall be valid until 31st January of the
year following the Agreement date. Unless there are changes in the
fees in the end of validity period, validity period shall extend
automatically and under the same terms until 31st January of the
next year.
*BASIS OF CHANGE AT THE END OF VALIDITY PERIOD: Card
holders shall be notified regarding the changes to be applied in the
bank statement. These changes shall enter into force as of the
payment due date regarding the statement period. In case the card
is still in use after the payment due date regarding the statement, the
changes shall be deemed to be accepted.
In case of an increase in the Premium, the card holder must be
notified regarding the changes at least thirty days before in order for
the changes to be deemed applicable. In case the card holder pays
all the debts and ends the use of credit card within sixty days at the
latest following the notification regarding the increase in the
premium, the premium increase shall not be applicable. Card holder
shall have the right to cancel the card and agreement by means of
making a request.
The right of our Bank to stop providing these services shall be
reserved in the cases where the fee changes regarding the use of
product or services aren’t accepted.
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Ürün veya hizmetin kullanımıyla ilgili ücret değişikliğinin kabul
edilmemesi durumunda Bankamızın, tarafınıza bu hizmeti
vermeyi durdurma hakkı saklıdır.
Kâr payı, gecikme cezası artışı Müşteriye ekstreyle 30 gün
önceden bildirilir ve Müşteri bildirim tarihinden itibaren 60 gün
içinde borcun tamamını ödeyip, yazılı başvuruda bulunarak
kartını kullanmaya son verebilir. Bu durumda Müşteri artıştan
etkilenmez.
TEMERRÜT HALİ VE SONUÇLARI: Borcun geri ödenmesi,
tarafların mutabakat ve ittifakıyla belirlenip, ekstrede yer alan
tarihler birlikte kararlaştırılmış olmakla; Müşterinin ekstreye
göre vadesi (son ödeme tarihi) geldiği halde ödenmeyen borcu
için, herhangi bir ihbara veya başkaca bir işleme gerek
olmaksızın temerrüt hali oluşacaktır. Temerrüt halinde; Banka
geciken borca, yazılı olarak mutabık kalınan (ekstrede
belirtilen oran varsa ve Müşteri kartını kullanmaya devam
ederse oran konusunda yazılı mutabakat var sayılır) gecikme
cezası oranları esas alınarak yapılacak kıstelyevm (gün
başına) hesaplamayla bulunacak tutarı; gecikmenin başladığı
gün ile borcun fiilen ödendiği gün arasındaki süre için gecikme
cezası olarak ilave etme hakkına sahiptir. Bu şekilde
hesaplanacak gecikme cezasından elde edilecek tutarlar,
katılım bankacılığı prensipleri dâhilinde izin verilenler
(enflasyon farkı, fiili masraf vb.) dışında kalan tutar sosyal
sorumluluk projelerinde kullanılmaktadır. Taraflar arasında
oran konusunda yazılı bir mutabakat yoksa TCMB tarafından
açıklanan ve hesaplamanın yapıldığı tarihte yürürlükte olan
azami gecikme cezası oranı esas alınır. Şu kadar ki; gecikme
cezası olarak mutabık kalınan/belirtilen/uygulanan oran, her
halükarda mevzuatla getirilen sınırlamaları aşamayacağı gibi;
bileşik olarak uygulanamaz.
Sözleşme şartları tahtında muacceliyet hali de oluşmuşsa;
Banka borcun tamamını muaccel kılabilir.
Müşteri, aleyhine icra takibi başlatılmışsa geciken taksitlerini,
ilave edilen ceza ve komisyonlar ile takip harç ve masraflarını,
avukatlık ücretini ve sair masrafları derhal ödemeyi; Bankanın
bu harç, masraf, komisyon ve ücretleri hesabına borç
kaydetmeye yetkili olduğunu, Müşteri ve Kefil dönülemez
biçimde kabul, beyan ve taahhüt eder.
Temerrüt halinde Banka, Müşteriye bildirimde bulunmaksızın,
dilerse kartların kullanımını da durdurabilir.
TEMİNATLAR: Banka teminat olarak ipotek, menkul
rehni, hesap rehni, alacak temliki, kefalet, garanti, kambiyo
senedi vb. teminatları tamamen veya kısmen isteyebilir.
Ayrıca gerekli hallerde ek teminat da talep edebilir.
İşlemleri bunların teminine bağlayabilir; bunların
verilmemesini muacceliyet nedeni yapabilir. Teminatların
tesis ve fekki ile ilgili tüm masraflar Müşteriye aittir. Banka
teminatların sigortalanmasını talep edebilir; tüm prim ve
masraflar Müşteriye aittir. Teminatlara ilişkin olarak

The Client shall be notified regarding the premium, delay fine
increase 30 days before through the bank statement and the Client
shall have the right to make all the due payments and stop using the
card through a written application within 60 days following the
notification date. The Client shall not be effected by the increase in
such cases.
FAILURE AND CONSEQUENCES: Payments and the dates on
the bank statements shall be determined as a result of the
agreement between parties; and the debts regarding the payables
due shall be deemed as failure of the Client without the need for any
additional notifications or warnings. In case of a failure, the Bank
shall have the right to add the amount to be determined by per diem
deduction (per day) calculation based on delay fine rates agreed
upon in writing (it’s regarded as a written agreement in case of a rate
stated in the bank statement and the Client continues to use the
card) as a delay fine for the period between the first day of delay and
the day debts are paid by the Client. The amount to be collected
through delay fine to be calculated in the abovementioned method
and the amount except the amounts allowed in accordance with
principles of participation banking (inflationary gap, actual costs etc.)
shall be used for social responsibility projects. In the cases where a
written agreement between the parties doesn’t exist, maximum
delay fine amount declared by the Central Bank of Turkey and
applicable on the date of calculation shall be used. The rate agreed
on/stated/applied as a delay fine shall not exceed the limitations of
the legislations and be applied as a compound interest.
In case of a maturity under the terms of the agreement, the Bank
shall be authorised to declare the debt as due.
The Client agrees, declares and undertakes to pay delayed
installments, added fines and commissions and executive
proceeding fee and costs, attorney fee and other expenses
immediately in case of an executive proceeding against himself, and
that the Bank is authorised to debit these fees, costs, commissions
and payables.
In case of a failure, the Bank shall be authorised to inactivate the
cards without notifying the Client.
GUARANTEES: The Bank shall be authorised to request
guarantees such as mortgage, chattel mortgage, pledge of
account, conveyance, warranty, guarantee, currency bill etc. in
par tor whole as a guarantee. Additionally, the Bank shall be
authorised to request collateral guarantee. The bank shall also
be authorised to stipulate these guarantees for transactions and
to regard the non-existence of these guarantees as a reason of
failure. All the costs regarding procurement and cancellation of
these guarantees shall be covered by the Client. The Bank shall
be authorised to request insurance for the guarantees; and in
this case, all the costs shall be covered by the Client. Sample
agreement that could be made regarding the guarantees can
be
found
at
http://www.kuveytturk.com.tr/sozlesmeler_ve_bilgi_formlari.as
px ve bilgi formlari.aspx. Personal guarantees to be provided to
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akdedilebilecek
sözleşme
örneklerini,
http://www.kuveytturk.com.tr/sozlesmeler_ve_bilgi_formla
ri.aspx ve bilgi formlari.aspx adresinden inceleyebilirsiniz.
Müşteri lehine verilecek şahsi teminatlar her ne isim
altında olursa olsun adi kefalet sayılır. Müşterinin
alacaklarına ilişkin verilecek şahsi teminatlar diğer
kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça müteselsil
kefalet sayılır.
MÜŞTERİNİN CAYMA HAKKI: Müşteri; sözleşmenin
imzalandığı tarihten itibaren on dört gün içinde herhangi
bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin işbu
kredi sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. Cayma
hakkı, cayma hakkı süresi içinde yazılı olarak ya da kalıcı
veri saklayıcısı ile Bankaya yöneltilmelidir. Cayma hakkını
kullanan Müşteri krediden faydalanmış ise; anaparayı ve
kredinin kullanıldığı tarihten anaparanın geri ödendiği
tarihe kadar olan sürede akdi kâr payı oranına göre
hesaplanan kâr payı ile bir kamu kurum veya kuruluşuna
veya üçüncü kişilere ödenmiş/ödenecek olan masrafları
en geç cayma bildirimini Banka’ya göndermesinden sonra
otuz gün içinde geri öder. Bu süre içinde Müşterinin anılan
ödemeyi yapmaması hâlinde tüketici kredisinden
cayılmamış sayılır. İş bu kredi sözleşmesine bağlı olarak
Müşteriye başka bir hizmetin de sunuluyor olması halinde,
Müşterinin kredi sözleşmesinden cayması ile birlikte bu
hizmete ilişkin sözleşme de kendiliğinden sona erer.
SİGORTA YAPTIRILMASI: Müşterinin açık olarak yazılı
veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile iletilmiş bir talebi
olmaksızın banka ve kredi kartlarıyla ilgili sigorta
yaptırılmayacaktır. Müşteri, Sigorta hizmetlerini Bankamız
dışındaki bir sağlayıcıdan da alabilir.
BİLGİ VERME: Kredi itibarı değerlendirme sonucu
olumsuz ise Müşteri derhal ve ücretsiz olarak
bilgilendirilecektir. Müşterinin kredi kartı başvurusunun
olumlu sonuçlanması halinde, Müşteriye tahsis edilen kredi
kartının limiti müşterinin Bankaya bildirdiği iletişim kanalından
kendisiyle paylaşılacaktır.
SÖZLEŞMENİN FESHİ İLE KARTIN İPTALİ: Banka,
Müşterinin sözleşmenin herhangi bir hükmüne uymaması ya
da Banka çalışma prensiplerine aykırı olarak Kartını; içki, şans
oyunu, domuz ürünleri vb. alış-verişlerinde/işlemlerinde ve içki
satışı yapılan yerlerde kullanması halinde, Banka ihbar veya
sair herhangi bir işleme lüzum kalmaksızın kartın kullanımını
durdurabilir veya kartı iptal ve sözleşmeyi feshedebilir.
VERGİ VE FONLAR: Masraf, ücret ve komisyon tutarları
üzerinden % 5 BSMV tahsil edilmektedir; kar payı ve kar payı
niteliğinde tahsil edilen komisyonlar üzerinden ise ayrıca % 15
KKDF tahsil edilmektedir.
BİLGİLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ: Bu formdaki bilgiler,
verilmesinden itibaren 2 iş günü geçerlidir.

the Client shall be regarded as ordinary guarantee under any
names. Personal guarantees to be provided regarding the
receivables of the Client shall be regarded as joint guarantees
unless otherwise specified within other laws.
CLİENT’S RIGHT OF WITHDRAWAL: The Client shall have
the right of withdrawal from this Credit Agreement hereby
without any reasons or paying any penal obligations within
fourteen days following the effective date of agreement. Right
of withdrawal must be notified to the Bank within the specified
withdrawal period in writing or in a fixed data storage device. In
the cases where the Client using the right of withdrawal has
used the credit, the Client shall reimburse the capital and the
premium calculated in accordance with the contractual
premium rate for the period until the reimbursement is realized
and the costs paid/to be paid to a state institution or
organization or third persons within thirty days after sending the
notification of withdrawal to the Bank. In case the client fails to
maket he payment within this period, the withdrawal from
consumer credit shall be deemed void. In case another services
are provided to the Client in terms of this Credit Agreement
hereby, the agreement regarding the aforementioned service
shall also be invalid together with the withdrawal from the credit
agreement.
INSURANCE: No insurance shall be made regarding debit and
credit card without any requests by the Client in writing or a
fixed data storage device. The Client shall be authorised to get
insurance services from other providers except our Bank.
INFORMING: In case the evaluation regarding the credit is
negative, the Client shall be informed immediately and for free.
In case the credit card application is approved, the limit of the
credit card provided to the Client shall be shared through the
communication channel provided to the Bank by the Client.
CANCELLATION OF THE AGREEMENT AND THE CARD: The
Bank shall be authorised to suspend the use of card or cancel the
card and annul the agreement without the need for any notification
or process in case the Client violates any of the provisions under the
agreement or uses the card in a manner against the working
principles of the Bank for the purchase of alcoholic beverages,
gambling, pork products etc. and in the places where alcoholic
beverages are sold.
TAXES AND FUNDS: 5% BSMV shall be collected from the
expenses, costs and commissions; an additional 15% RUSF shall
also be collected from the commissions collected as premium.
VALIDITY PERIOD OF THE INFORMATION: The information
in this form shall be valid for 2 working days after it’s provided.
COLLECTION METHOD: In case or on account or provided that it
will be debited to the account.
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TAHSİLAT YÖNTEMİ: Nakden veya mahsuben veya
hesabına borç kaydedilmek suretiyle.
CLİENT
I would like to use Gold Point applications and I approve of opening a Gold Account and any other required accounts on
behalf of me in order that Gold Point applications operates. (Altınpuan uygulamasından yararlanmak istiyorum; altınpuan
uygulamasının işleyebilmesi için adıma altın hesabı ve gerekli diğer hesapların açılmasına onayım vardır.)
Signature: …………………………………….
CONFIRMED (ONAYLIYORUM) I received a signed copy of the form. (Formun imzalı bir nüshasını teslim aldım.)
Name Surname (Adı Soyadı): ……………………………
Date (Tarih): …………………………………………………
Signature (İmza): ……………………………………………
BANK
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
(kaşe+imza)

PERİYODİK LİMİT ARTIŞ TALEBİ OLAN MÜŞTERİLERİN DOLDURACAĞI ALAN /
FIELD TO BE FILLED BY CUSTOMERS HAVING PERIODICAL LIMIT INCREASE REQUEST
ORDER.
TALİMATTIR.
In case this credit card application is evaluated as
İşbu kredi kartı başvurumun kredi kartı tahsisine uygun olarak appropriate for credit card allocation; I request and
değerlendirilmesi halinde; tarafıma tahsisi gerçekleştirilecek accept the limit of the credit card to be allocated to me to
kredi kartı limitinin, ilgili mevzuatta yer alan kredi kartı limitinin be periodically increased in February of every calendar
periyodik olarak artırılmasına ilişkin düzenlemelere uygun olarak, year at annual CPI increase rate announced as of the
her takvim yılının Şubat ayı döneminde, bir önceki yılsonu end of previous year in accordance with the regulations
itibarıyla açıklanan yıllık TÜFE artış oranı seviyesinde periyodik in the relevant legislation on periodical increase of credit
olarak artırılmasını talep ve kabul ederim.
card limit.
İmza / Signature:
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