BANKA KARTI VE KREDİ KARTI TALEP VE BİLGİLENDİRME FORMU
استمارة الطلب والمعلومات اإلرشادية الخاصة بالبطاقات المصرفية وبطاقات االئتمان
ÜRÜNÜN ADI /TANIMI : KREDİ KARTI
اسم  /تعريف المنتج  :بطاقة ائتمان
)SÜRESİ (VADESİ
: SÜRESİZ
ÜYELİK VE YENİLEME ÜCRETLERİ:

المدة ( األجل )  :مفتوحة المدة
أجور االشتراك والتجديد :
Geçerlilik Süresi / Değişiklik
Üyelik
Ücreti Ek Kart Ücreti
Yenileme Ücreti
*Esası
)أجرة التجديد( )أجرة البطاقة اإلضافية( )أجرة االشتراك(
)مدة الصالحية  /أسس التغيير(
*

Ücretsiz
)مجاني(

أجور العمليات المصرفية :
GeçerlilikSüres
iDeğişiklik
Tahsilat Periyodu
مدة ( *Esası
)وقت التحصيل(
الصالحية /
)أسس التغيير
*

*

*
*
*

*

*

لكل عملية
İşlem Başına
يتم التحصيل مع القيمة
والنسبة.
Tutar ve oran birlikte
alınmaktadır.

Ücretsiz
)مجاني(

Ücretsiz
)مجاني(

Kart Adı
)اسم البطاقة(
)بطاقة ساغالم( Sağlam Kart
الخدمة ( )Özel Bankacılık (Elite
)المصرفية الخاصة ( النخبة )
İŞLEM ÜCRETLERİ:

Oranı
)النسبة(

-

%1.00

Azami
Tutar
المبلغ
األقصى

Asgari
Tutar
المبلغ
األدنى

0.24 TL
0.24 TL
(0.24
ليرة (0.24
)ليرة تركية
)تركية
0.91 TL
0.91 TL
(0.91
ليرة (0.91
)ليرة تركية
)تركية

)االسم( Adı
رسوم العملية التي تتم من صراف آلي لمؤسسة أخرى.
رسوم االستعالم عن الحساب (داخل البالد)
Başka Kuruluş Atm’ sinden Yapılan İşlem
Ücreti
)Bakiye Sorgulama Ücreti(Yurtiçi
رسوم العملية التي تتم عن طريق صراف آلي لمؤسسة
أخرى.
رسوم إيداع /رسوم سحب األموال (داخل البالد)
Başka Kuruluş Atm’ sinden Yapılan İşlem Ücreti
)Para Çekme Ücreti/Para Yatırma Ücreti(Yurtiçi

0.24 TL
0.24 TL
لكل عملية
(0.24
ليرة (0.24
İşlem Başına
)ليرة تركية
)تركية
0.91 TL
Ortak ATM Kredi Kartı Borç Ödeme
لكل عملية
(0.91
%1.00
(سداد دين بطاقة االئتمان في ماكينة الصرف)
İşlem Başına
)ليرة تركية
0.24 TL
0.24 TL
Ortak ATM Kredi Kartı Borç Sorgulama
لكل عملية
(0.24
ليرة (0.24
(استعالم عن دين بطاقة االئتمان في ماكينة الصرف)
İşlem Başına
)ليرة تركية
)تركية
Fatura Ödeme / Kurum Ödeme-Anlık
1.30 TL
1.30 TL
)Ödemeler(Kredi Kartı İle Fatura Ödeme
(1,30
(1,30
لكل عملية
سداد الفاتورة  /سداد المؤسسات – الدفعات اآلنية
İşlem Başına
ليرة
ليرة
)تركية
)تركية
سداد الفاتورة باستخدام بطاقة االئتمان
2.50 TL
2.50 TL
PTT - Kredi Kartı Ödeme
(2.50
(2.50
لكل عملية
الدفع ببطاقات االئتمان  ( -مكتب البريد)PTT
İşlem Başına
ليرة
ليرة
)تركية
)تركية
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Ortak ATM Kredi Kartı Limit Sorgulama
(استعالم عن حد البطاقة في ماكينة الصرف)

Kredi Kartından SGK Ödemesi
( دفع لمؤسسة الضمان االجتماعي من البطاقة
)االئتمانية
EFT Gönderilmesi-Kredi Kartından Kredi
Kartına (Mobil Kanal)
إرسال تحيل األموال االلكتروني من البطاقة االئتمانية
)إلى البطاقة االئتمانية (قناة موبايل

Tüm Yasal Bildirim ve Hesap Kat İhtarları
( جميع اإلخطارات القانونية وإخطارات إغالق
)الحساب

0.94 TL
(0.94
ليرة
)تركية

330 TL
(330 ليرة
)تركية
0.94 TL
(0.94
ليرة
)تركية

12.32 TL
(12.32
)ليرة تركية

NAKİT AVANS MASRAFI VE ENFLASYON FARKI:
Kart Adı
Nakit Avans Ücreti
()اسم البطاقة
()تكاليف السلفة النقدية
Yurtiçi: %1
1% : داخلي
Sağlam Kart
()بطاقة ساغالم
Suudi Arabistan: Ücretsiz
( مجاني: )السعودية
Özel Bankacılık (Elite)
Masrafsız
() )الخدمة المصرفية الخاصة ( النخبة
()مجاني
NAKİT AVANS KULLANIM ŞARTLARI:
Ortak Şartlar:
Nakit Avans, Müşterinin ödenmemiş borcu bulunmaması
kaydıyla
kullanılabilir.
Nakit
Avans
işlemleri
taksitlendirilemez.
Özel Bankacılık Nakit Avans Kullanım Şartları:
الخدمة
Özel Bankacılık kartları için çekilebilecek nakit avans en
fazla 1.000.TL’dir.
Sağlam Kart Nakit Avans Kullanım Şartları:
 يجب:
Sağlam Kart Klasik için Türkiye’de nakit avans çekimi; kart
limitinin %10’unu geçmemek üzere en fazla 500 TL, Sağlam

لكل عملية
İşlem Başına

%1.75

%0.07

-

يتم التحصيل بقيمة الرسوم
الفعلية
Gerçek masraf tutarı
kadar tahsil edilir.

*

*

İşlem Başına Üçüncü
kişi ve kuruluşlara
ödenen
ücretler
dışında ücret tahsil
edilemez
Noter
aracılığıyla gönderilen
ihtarnamelerde asgari
183.74
TL(masraf
tutarı)
tahsil
edilmektedir.
،ال يتم تحصيل أي رسوم
بخالق الرسوم المدفوعة
إلى الشخص أو المؤسسات
 يتم تحصيل حد.الثالثة
 ليرة تركية183.74 أدنى
،)المصروفات
(قيمة
لإلخطارات
بالنسبة
المرسلة عن طريق مكتب
.)التوثيق (النوتير

: تكاليف السلفة النقدية وفرق التضخم
Enflasyon Farkı
Geçerlilik Süresi/Değişiklik Esası*
()فرق التضخم
( أسس التغيير/ )مدة الصالحية
-

*
*

: شروط الحصول على السلفة النقدية
: الشروط المشتركة
تمنح السلف النقدية بشرط عدم وجود ديون غير مسددة على الزبون
ال يمكن تقسيط السلفة النقدية
: شروط الحصول على السلفة النقدية بالخدمة المصرفية الخاصة
الحد األعلى للسلف النقدية التي يمكن سحبها باستخدام بطاقات
 ليرة تركية1000 المصرفية الخاصة هو
: شروط الحصول على السلفة النقدية باستخدام بطاقة ساغالم
بالنسبة للسلف النقدية التي تسحب باستخدام بطاقات ساغالم كالسيك
 ليرة تركية500  من سقف البطاقة وال تزيد عن%10 أن ال تتجاوز
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Kart Gold için Türkiye’de nakit avans çekimi; kart limitinin
%10’unu geçmemek üzere en fazla 1.000 TL, Sağlam Kart
Platinum için Türkiye’de ve Suudi Arabistan’da nakit avans
çekimi; kart limitinin %10’unu geçmemek üzere en fazla
2.000 TL olarak yapılabilir.

 يجب أن: بالنسبة للسلف النقدية التي تسحب باستخدام بطاقات ساغالم غولد
 ليرة تركية1000  من سقف البطاقة وال تزيد عن%10 تتجاوز
بالنسبة للسلف التقدية التي تسحب في تركيا والمملكة العربية السعودية
 من سقف البطاقة%10  يجب أن تتجاوز: باستخدام بطاقات ساغالم بالتينيوم
. ليرة تركية2000 وال تزيد عن

TAKSİTLENDİRME/VADELENDİRME KÂR PAYLARI VE/VEYA KOMİSYONLARI:
:  الدفع اآلجل/ نسبة الربح أو العمولة المترتبة على التقسيط
Oranı/Tutarı (Aylık)
Tahsilat Periyodu
Geçerlilik Süresi/Değişiklik Esası*
Adı ()االسم
()  المبلغ ( شهريا/ )وقت التحصيل( )النسبة
( أسس التغيير/ )مدة الصالحية
Sağlam Kart
Her taksitle birlikte Taksitlendirilen borç bitene kadar
% 1.25**
()بطاقة ساغالم
()مع كل قسط
()حتى انتهاء أقساط الدين
Özel Bankacılık (Elite)
Her taksitle birlikte Taksitlendirilen borç bitene kadar
% 1.25
() )الخدمة المصرفية الخاصة ( النخبة
()مع كل قسط
()حتى انتهاء أقساط الدين
** Sağlam Kart ile 100 TL ve üzeri sağlık/eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit ile ödenebilecektir. İlgili özelliğin iptali
için Sağlam Kart teslimi sonrasında SMS ile pasif edilmesi gerekmektedir. Vade farksız 5 taksit özelliği sadece eğitim ve
sağlık harcamalarında geçerli olup, diğer harcamalarda bu özellik kullanılamayacaktır.
5  ليرة تركية على100 ** يتم تسديد المبالغ التي يتم إنفاقها على الصحة أو التعليم باستخدام بطاقة ساغالم التي تساوي وتزيد على
 إن خاصية التسديد. إللغاء هذه الخاصية يجب إيقافها عن طريق رسالة قصيرة بعد استالم بطاقة ساغالم.أقساط دون أي فرق دفع آجل
. أقساط دون فرق دفع آجل تطبق على عمليات اإلنفاق على الصحة والتعليم فقط وال تطبق على بقية عمليات اإلنفاق5 على
GENEL AKDİ KÂR PAYLARI VE GECİKME CEZALARI:
: نسبة الربح التعاقدي العام وغرامات التأخير عن الدفع
Oranı/Tutarı (Aylık)
Tahsilat Periyodu
Geçerlilik Süresi/Değişiklik Esası*
Adı ()االسم
()  المبلغ ( شهريا/ )وقت التحصيل( )النسبة
( أسس التغيير/ )مدة الصالحية
Akdi Kâr Payı (Tüm kartlar için-Aylık)
*
( –  نسبة الربح التعاقدي ( لكافة البطاقات% 0
) )شهري
Gecikme Cezası (Tüm kartlar için-Aylık)
*
Her gecikmede
(  غرامة التأخير عن الدفع ( لكافة البطاقات%1.55
()عند كل تأخير
) )– شهري
*Tablolarda yer alan masraflar ve ücretler, Sözleşme tarihini izleyen  كانون32 * إن التكاليف واألجور المبينة في الجداول سارية حتى
yılın 31 Ocak gününe kadar geçerlidir. Geçerlilik süresi sonunda  في حال عدم حدوث.الثاني ( يناير ) من العام التاريخ لتاريخ العقد
ücretlerde değişiklik olmazsa, geçerlilik süresi kendiliğinden ve aynı أي تغير في األجور بنهاية مدة الصالحية فإنها تمدد تلقائيا وبنفس
şartlarla sonraki yılın 31 Ocak gününe kadar uzar.
. كانون األول (يناير ) من العام التالي32 الشروط حتى
*GEÇERLİLİK SÜRESİ SONUNDAKİ DEĞİŞİKLİK ESASI: Yapılacak  يتم إبالغ التغييرات: * أسس التغيير في نهاية مدة الصالحية
değişiklikler ekstre ile kart hamiline bildirilir. Bu değişiklikler bildirimin  تبدأ هذه التغييرات.لحامل البطاقة عن طريق كشف الحساب
yapıldığı döneme ilişkin son ödeme tarihinden itibaren hüküm ifade بالسريان اعتبارا من تاريخ التسديد األخير من الدورة التي تم
eder. Bildirimin ait olduğu döneme ilişkin son ödeme tarihinden sonra  إن االستمرار باستخدام البطاقة بعد تاريخ التسديد.اإلبالغ فيها
kartın kullanılmaya devam olunması halinde, yapılan değişikliklerin األخير للدورة التي تم اإلبالغ فيها يعتبر بمثابة موافقة على
kabul edildiği addolunur.
.التغييرات التي تم تطبيقها
Kâr payı oranının artırılması durumunda ise bu değişikliğin hüküm ifade أما في حال رفع نسبة الربح فيجب إبالغ حامل البطاقة بها قبل
edebilmesi için otuz gün önceden kart hamiline bildirilmesi zorunludur.  في حال سدد حامل البطاقة جميع.ثالثين يوم لكي تصبح سارية
Kart hamili kâr payı artırımına ilişkin bildirim tarihinden itibaren en geç ديونه وأوقف استخدام البطاقة خالل ستين يوما كحد أقصى اعتبارا
altmış gün içinde tüm borcunu ödeyip kredi kartını kullanmaya son  لحامل.من تاريخ إبالغه برفع نسبة الربح فال يتأثر من هذا الرفع
.البطاقة الحق إلغاء البطاقة وفسخ العقد من خالل تقديم طلب بذلك
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verdiği takdirde kâr payı artısından etkilenmez. Kart hamili, talep etmek
suretiyle kartı iptal ettirmek ve sözleşmeyi feshetmek hakkına sahiptir.
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
akdedilebilecek sözleşme örneklerini,

للمصرف الحق في إيقاف تقديم الخدمة للعميل في حال عدم قبول
.العميل بتغيير األجرة المتعلقة بالمنتجات والخدمات التي تقدم له
30 يتم إبالغ العميل بأي رفع في نسبة الربح وغرامات التأخير قبل
يوم من خالل كشف الحساب ويمكن للعميل في هذه الحالة تسديد
 يوم اعتبارا من تاريخ استالمه لإلبالغ60 جميع ديونه خالل
 في هذه.والتوقف عن استخدام البطاقة عبر تقديم طلب خطي بذلك
.الحالة ال يتأثر العميل من هذا الرفع
 حيث أن إعادة: حالة التخلف عن الدفع والنتائج المترتبة على ذلك
تسديد الدين بالمواعيد المبينة في كشف الحساب قد تم باتفاق
وموافقة الطرفين فإن أي تأخير عن الدفع في المواعيد المبينة في
كشف الحساب ( تاريخ التسديد األخير ) يعتبر بمثابة تخلف عن
 في هذه الحالة من.الدفع دون الحاجة ألي إشعار أو عملية أخرى
حق المصرف إضافة غرامة تأخير يومية على الدين الغير مسدد
استنادا إلى نسب غرامات التأخير المتفق عليها خطيا ( في حال
وجود نسبة محددة في كشف الحساب وكان العميل مستمرا في
استخدام بطاقته فإن ذلك يعتبر موافقة خطية على النسبة المذكورة
) اعتبارا من تاريخ التأخر عن الدفع حتى تاريخ التسديد الفعلي
 إن المبالغ الناتجة عن غرامات التأخير عن الدفع التي تحسب.للدين
بهذه الطريقة تستخدم وفقا لمبادئ العمل المصرفي التشاركي في
مشاريع المسؤولية االجتماعية بعد خصم المبالغ التي يسمح
 في حال.)  المصاريف الفعلية وما شابه،بخصمها ( فرق التضخم
عدم وجود اتفاق خطي بين الطرفين بخصوص نسبة غرامة
التأخير تعتمد نسبة غرامة التأخير العظمى المعلن عنها من قبل
المصرف المركزي التركي والتي تكون سارية بتاريخ إجراء
 مع العلم أن نسبة غرامة التأخير التي يتفق عليها أو التي.الحسابات
تفرض أو تطبق ال يمكن أن تتجاوز الحدود المفروضة في
.التشريعات كما ال يمكن تطبيقها مركبة
يمكن للمصرف أيضا اعتبار كامل الدين بمثابة دين عاجل في حال
.تحقق حالة الدين العاجل وفقا لشروط العقد
في حال كان هناك مالحقة تنفيذية بحق العميل يقر ويوافق العميل
وكفيله بشكل غير قابل للنقض على التسديد الفوري لألقساط
المتأخرة والغرامات والعموالت المفروضة ورسوم ومصاريف
المالحقة وأجور المحاماة وعموم المصاريف األخرى وأن من حق
المصرف تسجيل هذه الرسوم والمصاريف والعموالت واألجور
 يحق للمصرف أيضا في حاالت التخلف. دينا على حساب العميل
عن الدفع إيقاف استخدام بطاقات العميل إن شاء دون الحاجة ألي
.إشعار مسبق
 يحق للمصرف أن يطلب من العميل ضمانات من قبيل: الضمانات
رهن عقاري أو رهن ممتلكات منقولة أو رهن حساب مصرفي أو
تجيير مستحقات أو كفالة أو ضمانة أو سندات صرف وما شابه
 كما يحق له عند الضرورة طلب ضمانات.بشكل كامل أو جزئي
 إن عدم منح.إضافية ويربط العمليات المصرفية بهذه الضمانات
 تقع.هذه الضمان يمكن أن يكون سببا إلقامة حالة الدين العاجل
كافة المصاريف المتعلقة بتخصيص وفك هذه الضمانات على عاتق
 يحق للمصرف طلب التأمين على الضمانات وبحيث يقع.العميل
 يمكنكم اإلطالع.تسديد كافة رسومها ومصاريفها على عاتق العميل
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http://www.kuveytturk.com.tr/sozlesmeler_ve_bilgi_formlari.aspx على نماذج العقود التي تبرم بخصوص هذه الضمانات من العنوان
ve bilgi formlari.aspx adresinden inceleyebilirsiniz. Müşteri lehine
: االلكتروني
verilecek şahsi teminatlar her ne isim altında olursa olsun adi http://www.kuveytturk.com.tr/sozlesmeler_ve_bilgi_form
kefalet sayılır. Müşterinin alacaklarına ilişkin verilecek şahsi
lari.aspx ve bilgi formlari.aspx
teminatlar diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça
تعتبر جميع الكفاالت الشخصية التي تقدم لصالح العميل تحت أي
müteselsil kefalet sayılır.
 وتعتبر الكفاالت الشخصية المقدمة.مسمى كان كفاالت عالية
MÜŞTERİNİN CAYMA HAKKI :
Müşteri;
sözleşmenin بخصوص مستحقات العميل كفالة متسلسلة ما لم تنص القوانين
.األخرى خالف ذلك
imzalandığı tarihten itibaren on dört gün içinde herhangi bir
gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin işbu kredi  للعميل الحق في التراجع عن: حق العميل في التراجع عن العقد
sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı, cayma عقد االقتراض خالل أربعة عشرة يوما اعتبارا من تاريخ التوقيع
hakkı süresi içinde yazılı olarak ya da kalıcı veri saklayıcısı ile  يتم إبالغ.عليه دون تقديم أي مبرر أو دفع أي شرط جزائي
Bankaya yöneltilmelidir. Cayma hakkını kullanan Müşteri krediden المصرف بالتراجع عن العقد خالل المدة المخصصة بشكل خطي
faydalanmış ise; anaparayı ve kredinin kullanıldığı tarihten  أما في حال كان العميل قد.أو عن طريق حافظات البيانات الدائمة
anaparanın geri ödendiği tarihe kadar olan sürede akdi kâr payı استفاد من القرض قبل استخدام حق التراجع فيجب على العميل
oranına göre hesaplanan kâr payı ile bir kamu kurum veya إرجاع المبلغ األصلي للقرض مع الربح المترتب على المبلغ
kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenmiş/ödenecek olan األصلي الذي يحسب اعتمادا على نسبة الربح التعاقدية اعتبارا من
masrafları en geç cayma bildirimini Banka’ya göndermesinden تاريخ استخدام القرض حتى تاريخ إعادة المبلغ األصلي مع
sonra otuz gün içinde geri öder. Bu süre içinde Müşterinin anılan المصاريف المسددة أو التي ستسدد للمؤسسات والجهات الحكومية
ödemeyi yapmaması hâlinde tüketici kredisinden cayılmamış أو أي طرف خارجي خالل ثالثين يوم من تاريخ إبالغ المصرف
sayılır. İş bu kredi sözleşmesine bağlı olarak Müşteriye başka bir  وفي حال عدم قيام العميل بالتسديد خالل هذه.بالتراجع عن العقد
hizmetin de sunuluyor olması halinde, Müşterinin kredi  وفي حال.المدة فال يعتبر أنه قد تراجع عن القرض االستهالكي
sözleşmesinden cayması ile birlikte bu hizmete ilişkin sözleşme de كان هناك خدمة معينة أخرى تقدم للعميل بشكل مرتبط مع عقد
االقتراض فإن العقد الخاص بهذه الخدمة ينتهي تلقائيا مع التراجع
kendiliğinden sona erer.
.عن هذا العقد
SİGORTA YAPTIRILMASI
: Müşterinin açık olarak yazılı  لن يقوم المصرف بالتأمين على بطاقة االئتمان ما لم يكن: التأمين
veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile iletilmiş bir talebi olmaksızın هناك طلب واضح مقدم من العميل بخصوص ذلك بشكل خطي أو
banka ve kredi kartlarıyla ilgili sigorta yaptırılmayacaktır. Müşteri,  يحق للعميل الحصول على.بواسطة حافظات البيانات الدائمة
Sigorta hizmetlerini Bankamız dışındaki bir sağlayıcıdan da
.الخدمات التأمينية من شركة أخرى غير المصرف
alabilir.
 يتم إبالغ العميل فورا ومجانا في حال كانت نتيجة تقييم: اإلبالغ
BİLGİ VERME : Kredi itibarı değerlendirme sonucu olumsuz ise  أما في حال تمت الموافقة على طلب.الجدارة االئتمانية سلبية
Müşteri derhal ve ücretsiz olarak bilgilendirilecektir. Müşterinin kredi العميل بخصوص الحصول على البطاقة االئتمانية فيتم إبالغ
kartı başvurusunun olumlu sonuçlanması halinde, Müşteriye tahsis العميل بسقف بطاقة االئتمان المخصص له باستخدام معلومات
edilen kredi kartının limiti müşterinin Bankaya bildirdiği iletişim
.االتصال التي أعطاها للمصرف
kanalından kendisiyle paylaşılacaktır.
 يحق للمصرف إيقاف البطاقة أو: فسخ العقد وإلغاء البطاقة
إلغاءها وفسخ العقد دون الحاجة ألي إشعار أو عملية أخرى مسبقة
SÖZLEŞMENİN FESHİ İLE KARTIN İPTALİ: Banka, Müşterinin
في حال عدم التزام العميل بأي من أحكام العقد أو استخدام البطاقة
sözleşmenin herhangi bir hükmüne uymaması ya da Banka çalışma
في األمور المخالفة لمبادئ عمل المصرف مثل استخدامها في
prensiplerine aykırı olarak Kartını; içki, şans oyunu, domuz ürünleri vb.
شراء المشروبات الكحولية أو في ألعاب الحظ أو في شراء منتجات
alışverişlerinde/işlemlerinde ve içki satışı yapılan yerlerde kullanması
.الخنزير أو استخداما في األماكن التي يباع فيها الكحول
halinde, Banka ihbar veya sair herhangi bir işleme lüzum kalmaksızın
kartın kullanımını durdurabilir veya kartı iptal ve sözleşmeyi feshedebilir.  من المبالغ%5  يتم تحصيل: الضرائب ورسوم الصناديق المالية
VERGİ VE FONLAR: Masraf, ücret ve komisyon tutarları üzerinden % التي تدفع كمصاريف وأجور وعموالت كضريبة معامالت تأمينية
5 BSMV tahsil edilmektedir; kar payı ve kar payı niteliğinde tahsil edilen  من المبالغ المدفوعة كنسبة ربح%15  كما يتم تحصيل.مصرفية
أو كعموالت لها طبيعة نسبة الربح كرسم صندوق دعم الموارد
komisyonlar üzerinden ise ayrıca % 15 KKDF tahsil edilmektedir.
.المالية للقروض
BİLGİLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ: Bu formdaki bilgiler,
 إن المعلومات المبينة في هذه االستمارة: مدة صالحية المعلومات
verilmesinden itibaren 2 iş günü geçerlidir.
.صالحة لمدة يومي عمل اعتبارا من تاريخ إعطاءها
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TAHSİLAT YÖNTEMİ: Nakden veya mahsuben veya hesabına borç  بشكل نقدي أو عن طريق الخصم أو عن طريق: طريقة التحصيل
kaydedilmek suretiyle.
.التسجيل كدين في الحساب
BANKA ()المصرف
(kaşe+imza)

MÜŞTERİ ()العميل
Altınpuan uygulamasından yararlanmak istiyorum; altınpuan uygulamasının işleyebilmesi
için adıma altın hesabı ve gerekli diğer hesapların açılmasına onayım vardır.
(  أوافق على فتح حساب ذهب وما يلزم من حسابات أخرى: أرغب في االستفادة من تطبيق النقط الذهبية

) .باسمي لكي يعمل تطبيق النقط الذهبية
İmzası / التوقيع

ONAYLIYORUM. أوافق وأصادق
Formun imzalı bir nüshasını teslim aldım. لقد استلمت نسخة موقعة من االستمارة
Adı Soyadı / االسم والنسبة
Tarih / التاريخ
İmzası / التوقيع
PERİYODİK LİMİT ARTIŞ TALEBİ OLAN MÜŞTERİLERİN DOLDURACAĞI ALAN /
المجال الذي يتم ملئه من قبل العمالء الذين يطلبون زيادة الحد دوريا
TALİMATTIR.
İşbu kredi kartı başvurumun kredi kartı tahsisine uygun olarak
değerlendirilmesi halinde; tarafıma tahsisi gerçekleştirilecek kredi kartı
limitinin, ilgili mevzuatta yer alan kredi kartı limitinin periyodik olarak
artırılmasına ilişkin düzenlemelere uygun olarak, her takvim yılının Şubat
ayı döneminde, bir önceki yılsonu itibarıyla açıklanan yıllık TÜFE artış
oranı seviyesinde periyodik olarak artırılmasını talep ve kabul ederim.
İmza /

أمر
أطلب وأقبل زيادة حد البطاقة االئتمانية الذي يتم
تخصيصه لي دوريا بمستوى نسبة زيادة مؤشر أسعار
المستهلكين في فترة شهر شباط لكل عام تقويمي وفقا
للتنظيمات المتعلقة بزيادة حد البطاقة االئتمانية دوريا في
األحكام القانونية المعنية في حال تقييم طلبي حول البطاقة
االئتمانية هذا على أنه مناسب لتخصيص البطاقة
.االئتمانية

 التوقيع:
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