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BANKACILIK

METLER S

ŞMES

I. BAŞLANGIÇ HÜKÜM
1. KONU ve KAPSAM
1.1. Konu
Bu Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi (BHS) ile bankacılık ürün ve hizmetlerine ilişkin koşullar ile
tarafları karşılı lı hak ve yükümlülükleri düzenlenmektedir. Bu sözleşmede birden fazla
bankacılık ürün ve hizmetine ilişkin şartlar çerçeve olarak belirlenmiştir. Müşteriye sadece
hizmet aldı ı ürün ve hizmete ilişkin hükümler uygula ır. Müşteri tara ı dan talep edilmeyen
ürün ve hizmetlere iliş in hükümler uygulama alanı bulmaz.
1.2. Kapsam
Bu sözleşmede hem bireysel bankacılık ürün ve hizmetleri hem de ticari/kurumsal bankacılık
ürün ve hizmetleri bir arada düzenlenmiştir. Kural olarak ticari veya mesleki olmayan amaçlarla
hareket edenler bireysel nitelikte müşteriler olup, bu kişiler finansal tüketici niteli indedir. Bu
müşteriler sözleşmede “bireysel müşteriler” terimiyle ifade edilmiştir. Bunlar dışı daki
müşteriler için “ticari müşteri” ifadesi kulla ılmıştır. Özellikle “Bireysel Müşteri” veya “Ticari
Müşteri” terimi ile ifade edilen şartlar sadece bu müşteriler için uygulanır. Sadece “Müşteri”
olarak ifade edilen hükümler hem bireysel hem de ticari müşteriler için ortak uygulanabilir
niteliktedir. Sözleşmede yer alan hükümler, Müşteri adı a Banka ı genel müdürlük veya
şubeleri nezdinde açılmış veya açılacak tüm hesapları ile müşterilere sunulan bankacılı ürün ve
hizmetlerini kapsar. Bir Müşteri tek bir BHS ile hem “Bireysel Müşteri” hem de “Ticari Müşteri”
sı tıyla hizmetlerden yararlanabilir. Bu durumda uygulanacak hüküm Müşterinin o hizmetten
yararla ırken taşıdı ı sı tı a göre belirlenir.
2. TANIMLAR
Bu Sözleşmede kulla ılan aş ıdaki terimler karşısındaki anlamları ifade eder.
Müşteri: Bankacılık ürün ve hizmetlerinden yararlanmaya yetkili, gerçek veya tüzel kişiler (kamu
kurum ve kuruluşları ve belediyeler dahil) ile tüzel kişili e sahip olmayan ancak adı a hesap
açılabilen adi şirket, joint venture, konsorsiyum, irtibat ofisi, apartman yönetimi, elçilik gibi mal
veya kişi birliktelikleridir. Müşteri ay ı zamanda “Hesap” ile ilgili hükümlerde “Hesap Sahibi”,
“Kredi” ile ilgili hükümlerde “Kredi Müşterisi”, “Banka K rtı ve Kredi K rtı ile ilgili hükümlerde
“Kart Hamili” gibi terimlerle de a ılabilir.
Banka: Burgan Bank A.Ş.
Grup: Banka ı dahil oldu u/iştiraki oldu u kuruluş/lar ve/veya Banka ı iştirakleri,
Kalıcı veri saklayıcısı Müşterinin gönderdi i veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin
amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve
de iştirilmeden kopyalanması ı sa ayan ve bu bilgiye aynen ul şılmasına imkân veren kısa
mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD,
ı a kartı ve benzeri her türlü araç veya
ortamı,
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Uzaktan iletişim aracı: Mektup, katalog, telefon, faks, radyo, televizyon, elektronik posta mesajı,
kısa mesaj, internet, ATM gibi fiziksel olarak karşı karşıya gelinmeksizin sözleşme kurulmasına
imkan veren her türlü araç veya ortamı,
şlem Talimatı
3. M Ş

ir): Müşterinin Bankaya iletti i tek tara ı irade beyanları,

Y TANIMA K S

3.1. hliyet ve Temsil
3.1.1. Gerçek Kişiler: Müşterinin tam fiil ehliyetine sahip olması gerekir. Küçükler ve kısıt ılar veli
veya vasileri aracılı ı ile hizmetlerden yararlanabilir.
lilik birli i içinde anne veya babadan
herhangi biri tek başı a veli sı tıyla küçü ü temsil edebilir. Bu durumda Banka, eşlerden her
birinin di erinin rızasıyla işlem yaptı ı ı varsayar. Müşteri kendi ad ve hesabı a işlem yapmak
üzere temsilci atayabilir. Temsil belgesinin banka yetkilileri önünde veya noter, konsolosluk veya
yurt dışı yetkili kurumlarca düzenlenmesi gerekir. Temsil yetkisinin kapsamı temsilci tara ı dan
ya ılmak istenen işlemin niteli ine göre Bankaca yorumlanarak belirlenir. Kapsamı belirlerken
Müşterinin bankacılık ürün veya hizmetinin Bankadaki adı ı yazması veya teknik terimleri
kullanmış olması aranmaz. hliyetsizlikle ilgili hususlar Bankaya ya ılı olarak ulaştırılmadıkça
Banka yönünden geçerli sayılmaz. Mevduat, sahibi tara ı dan do rudan veya verece i talimat ile
bir başkası tara ı dan çekilebilir. Müşterinin vefatı ı ya da gaipli ine karar verildi ini Banka ın
renmesi halinde vergi ile ilişiksizlik belgesi getirilinceye kadar Banka, hesabı bloke etmeye
yetkilidir. Bu durumda hesap üzerinde işlem ya ılması a izin verilmez. Vergi ile ilgili ilişiksizlik
belgesi teslim edildikten sonra kalan hak ve alacaklar mirasçılara ödenir.
3.1.2. Tüzel Kişiler: K mu kurum ve kuruluşları dahil tüzel kişiler kendisini temsile yetkili
kişilerce münferiden veya müştereken temsil edilir. Tüzel kişiyi temsile yetkililer banka yetkilisi
önünde başvuru formunda veya imza sirküleri gibi Banka dışı da hazırlanan belgeler ile Bankaya
bildirilir. Banka baş uru formundaki kişiler ya ında imza sirkülerindeki kişilerin de talimatı ı
işleme alabilir. Yetkili temsilcilerin tasarruf yetkisi, ya ılan de işiklikler Müşteri tara ı dan yazılı
olarak Bankaya bildirilinceye kadar Banka yönünden geçerlidir. Tüzel kişinin münferiden temsil
edilmedi i durumlarda hizmetin mesafeli sunu du u ve uzaktan iletişim aracı ın niteli i
nedeniyle müşterek temsilin mümkün olmadı ı kanallarda işlem ya ılması için Müşterinin
“kullanıcı belirlemesi gerekir. Bankaya baş uru formu veya başka yolla bildirilen kullanıcı ın
tek başı a yaptı ı işlemler Müşteriyi ba ar.
3.1.3. i er Hesap Açılabilenler: Adi şirket, joint venture, konsorsiyum, irtibat ofisi, apartman
yönetimi, elçilik gibi tüzel kişili i bulunmayan mal ve insan toplulukları adına ve hesabına yetkili
temsilcileri işlem yapar. Müştereken temsil halinde tüzel kişilerdeki hükümler burada da
geçerlidir.
3.2. Kimlik Tespiti
Müşteri, yürürlükteki Suç Gelirlerinin Aklanması ın ve Terörün Finansma ı ın Önlenmesine Dair
Mevzuat hükümleri ve gelecekte yürürlü e girecek mevzuat gere i ce kendisinden istenebilecek
her türlü kimlik bilgilerini ve bu bilgilerin teyidi için gerekli belgeleri Bankaya eksiksiz sunar.
Müşterinin söz konusu bilgi ve belgeleri ibraz etmemesi halinde Bankanın hesap açmama ve
hesap açılmış olsa dahi talep edilen işlemi yapmama veya hizmet kanalları ı kapama hakkı
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saklıdır. Müşteri, Bankaya do ru ve gerçek bilgi veya belge vermek zoru dadır. Müşteri,
bilgileri de bir de işiklik o ası hali de Bankaya derhal bildirir.
3.3. Gerçek Faydala ıcı ın Beya ı
Bu Sözleşme kapsamınd Müşteri, Banka nezdi deki her türlü hesabınd ke di adına ve
hesabı a hareket etti ini tüzel ya da gerçek başka şa ıs adı a ya da hesabına hareket etmedi i i
beyan eder. B şka ş hıs adı a ya d hesabına hareket edece i hallerde, 5549 Sayılı Kanun'un
15. maddesine uygun o arak, hesabı a işlem yapaca ı tüzel ya d gerçek şahsı kimlik bilgilerini
derhal ve ya ılı olarak Bankaya bi dirir.
3.4. mza ncelemesi
Banka, Müşterinin veya yet ili temsilcilerinin kimlik ve imza incelemesini, b ş uru formları daki
ve sözleşmedeki ve/veya Bankaya sundukları imza sirküleri gibi di er belgelerin üzerine attı ları
örnek imzalarla karşılaştırarak yapar. Banka, Müşterinin sundu u bilgilerin do rulamasını
yapabilir. Banka, Müşteri hakkı da üçüncü kişilerden bilgi almaya yet ili o up, bu do rulamaları
Kimlik Paylaşım Siste i gibi siste lerden yapabilir. Bu do rulama sırası da Bankaya ibraz
edilen kimlik bilgileri ile Kimlik Paylaşım Siste i' de veya başka yerden teyit edilen bilgiler
arası da farklılık olması hali de Kimlik Paylaşım Siste i' de yer alan bilgiler do ru kabul edilir.
4. M Ş E

SE M N ASYONU

Banka, müşterileri belli kate orilere ayırarak farklı faiz oranları, ücret masraf ve ko isyo arda
isti a veya muafiyet er t ıyarak ilave hizmet er sunabilir veya bazı hizmet eri sadece belirli
kate orilere sunabilir. Kate oriye (segmente) giriş ş rtları ı sa layanlar ke di i i den o
kate oriye alı ır ve şart arı sa lamaya devam etti i sürece o kate oriye sa lanan imkanlardan
yararla ır. Ş rtları sa amayanlar o kate oriye sa anan imkanlardan yararlanma hakkı ı
kaybeder.
5. ÜC

, KOM SYON ve MASRAFLAR

Banka tara ı dan Bireysel Müşteriye sunulan hizmet erde kaynaklanan ve süreklilik arz eden
ücret ko isyo ve masraflar bilgile dirme formu ile Müşteriye bildirilir. Bu ücret erin artışı ilgili
mevzuatı a uygun o arak Müşteriye hesap özeti, SMS, e- o ta gibi kalıcı veri saklayıcısı ile
bildirilir. Anlık t sil edilenler işlem a ı da Müşteriye bildirilir. Bildirilen ücret, masraf ve
ko isyo lar Müşteriden nakde veya hesabı dan t sil edilir. Damga Vergisi (DV), Banka ve
Si ort Muameleleri Vergisi (BSMV), Kaynak Kulla ı ı Destekleme onu (KKDF) gibi her türlü
yasal yükümlülükler de ayrıca bankacılık hizmet eri den yararlanan Müşteriye aittir. Bunların
oran ve tutarları da de işiklik olması hali de yürürlük t ri i den itibaren uygula ır.
icari müşterilerin ücret, masraf ve komisyo ları için de yukarıdaki hükümler kıyasen
uygulanabilir.
6. BAŞ URU FORMU ve B G END ME FORMLARI
Bu sözleşmede t lep edilen ürün ve hizmetlerden yararlanmak için “başvuru for u ile gerekli
bilgi ve taleplerin bildirilmesi gerekir. Bireysel müşteriler için sözleşme öncesi bilgile dirme
5

niteli indeki “bilgilendirme formu”nun da tamamla ış olması gerekir. “bilgilendirme formu” ile
“baş uru formu” bu sözleşmenin eki e ayrılmaz parçası niteli indedir.
II. BANKACILIK

ME

7. MEVDUAT HESABI
7.1. Vadesiz Me duat Hesabı
7.1.1. Tanı ı e şleyişi: Müşteri tara ı dan istenildi i zaman me du tı kısmen eya tamamen
çekilebildi i hesaptır. Müşteri adesiz me duatını diledi i zaman geri alma hakkına sahiptir, ancak
Bankacılık Kanunu’nun 61. maddesi hükümleri saklıdır. Banka,
desiz me duata yasal
düzenlemeler ile getirilen sı ırlar içerisinde faiz tahakkuk ettirebilir. Faiz yı sonunda anaparaya
eklenir. Faiz ora ı de işiklikleri me duata de işiklik tarihinden itibaren uygula ır. Hesabın
yenilenmesi halinde, Müşteri herhangi bir itirazda bulunmadı ı sürece Sözleşme de yenilenmiş
sayılır. Banka nezdindeki me duat hesapları a ilişkin işlem tahakkuku aş ması da ya ılacak
faiz hesaplamalarında brüt faizin küsurat ı bir rakam olması halinde rakamın irgülden sonraki iki
basama ı dikkate alı ır. Virgülden sonraki üçüncü hane 5 e 5’den büyükse ikinci hane bir üst
rakama yu arla ır irgülden sonraki üçüncü hane 5’den küçükse etkisiz de er olarak kabul
edilir.
7.1.2. Hesap Özeti (Ekstre): Müşteri, hizmet kanallarını kullanarak hesabı ı alacak e borç
bakiyelerini takip edebilir. Müşterinin talep etmesi halinde Banka da belli periyotta ekstre
gönderebilir. Ekstreler, normal postayla eya e-posta ile gönderilebilir e/ eya Müşteri
elektronik/dijital ortamda görebilir. E-posta ile gönderilen hesap özetlerinde, ürünün özelli ine
göre Müşterinin bilgi gü enli i bakımı dan sadece ürüne yönelik belirli bilgiler yer alabilir.
Müşterinin aksine bir talimatı yoksa e-posta ile hesap özeti alan Müşteriye ayrıca normal posta
ile basılı ekstre gönderilmez.
7.1.3. Me duat Sigortası: Bireysel Müşteri adı a açılmış olan e münhasıran çek keşide edilmesi
dışı da ticari işlemlere konu olmayan Türk Lirası, d iz e kıymetli maden cinsinden tasarruf
me du tı hesapları ın anaparaları ile bu hesaplara ilişkin faiz reeskontları toplamı ı her bir
gerçek kişi için ilgili me zuatta yer alan sı ıra kadar olan kısmı Tasarruf Me du tı e Sigorta
Fonu (Fon) tara ı dan sigorta edilir. Hesap sahiplerine Fon tara ı dan ödeme ya ılacak me duat
bankası ın faaliyet izninin kaldırıldı ı tarih itibarıyla me duat hesaplarına tahakkuk ettirdi i
faizlerin, me duat toplamları en yüksek beş me duat bankası ca uygulanan faiz oranları ın
ortalaması ile bu bankaca kamuya ilan edilen e Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB)
bildirilen azami faiz oranları üzerinden hesaplanacak tutarları aşan kısmı sigorta kapsamı da
de ildir. Sigorta kapsamında me zuatta yapılacak de işiklikler hesaba aynen yansıtılır.
Ticari müşterilere açılan ticari kuruluşlar, resmi kuruluşlar, bankalar e di er kuruluşlara ait
me duatlar me duat sigortası kapsamı da de ildir.
7.1.4. Hareketsiz Hesaplar: En az 180 gün süreyle hareket görmeyen hesaplar hareketsiz hesap
olarak kabul edilir. Müşteriye 30 gün önceden bildirimde bulunarak hareketsiz hesabı ek bir
maliyete tabi olmaksı ın kapatabilece i, aksi halde bu hesaba ilişkin ücret/masraf işletilebilece i
bildirilir. Müşteri bu hakkı ı kullanmazsa Banka, hesabı kapatabilir eya açık olan hesaba
me zuat uyarınca izin erilen ücret/masra ı uygulayabilir.
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7.2. Yabancı Para (Döviz) Hesabı
Yabancı para cinsinden açılan hesaplara hesabı türüne göre vadeli veya vadesiz hesap
hükümleri aynı şe ilde uygula ır. Müşterinin aksine yazılı bir talimatı yoksa, hesapla ilgili bütün
ödemeler ve işlemler hesabı açıldı ı para cinsinden ya ılır. Banka hesabı açıldı ı para
cinsinden baş a bir para cinsiyle hesaba yatan miktarları hesabı açıldı ı para cinsine
çevirebilir veya yatırıldı ı para cinsinde bırakabilir. Banka bu gibi işlemlerde mevzuatın izin
verdi i ölçüde kendi belirledi i kuru uygular.
7.3. Vadeli Mevduat Hesabı
Vadeli mevduat hesabı, anaparaya hesabı açılış tarihinde belirlenen faiz ora ı ı uygula dı ı, 1
aya kadar vadeli (1 ay dahil), 3 aya kadar vadeli (3 ay dahil), 6 aya kadar vadeli (6 ay dahil), 1 yıla
kadar vadeli ve 1 yıl ve daha uzun vadeli (1 ay, 3 ay, 6 ay ve yıllık faiz ödemeli) olarak açılabilen
hesap türüdür. Uygulanacak faiz ora ı, mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, vade sonuna
kadar de iştirilemez. Vadeli mevduat, vadesinden önce ancak Banka ın onayı ile çekilebilir.
Banka ı vadesinden önce para çekilmesine onay vermesi halinde çekilen ve/veya hesapta
bırakılacak paraya vadesiz mevduat faizi işletilir. Vade sonunda otomatik yenilemek üzere de
vadeli mevduat açılabilir. Bu durumda vadeli mevduat ay ı vadede ancak yenileme tarihinde o
vadeye uygulanan faiz ora ı üzerinden otomatik olarak yenilenir. Vadesinde ka tılmayan
hesaplar, Müşterinin yeni vade sonunun hafta sonu tatiline gelmesi ve bu vadenin ilk iş gününe
ötelenmesi hususunda talimat vermesi durumunda yeni bir vade, söz konusu talimatın
verilmemesi durumunda ise ay ı vade ve yenileme tarihinde geçerli olan faiz ora ı üzerinden
yenilenmiş sayılır ve Müşteri’nin Banka’dan talep hakkı hesabı vadesinin bitti i tarihteki faiz
ora ı üzerinden hesaplanan tutarda olabilir.
7.4. Dinamik Hesap
Dinamik hesap, vade içinde çekim ya ıldıktan sonra kalan anaparaya bir sonraki çekime veya
vade sonuna kadar faiz uygulanan vadeli bir mevduat hesabıdır. Faiz ödemesi vade sonunda
ya ılır. Müşteri, vade boyunca hesabı dan en fazla beş kez para çekebilir. lk para çekme işlemi
hesabı açılış tarihinden sonra en erken 2 iş günü sonra olabilir. Hesaptan para çekebilme üst
limiti, vade boyunca ya ılacak tek veya birden fazla tüm çekimler için, hesabı açıldı ı tarihteki
anaparanı yüzde doksa ı kadardır. Mevduat çekimlerinin ardı dan hesapta kalan anaparaya
hesap açılışı da belirlenen faiz ora ı ve hesabı açılış vadesi uygula ır. Mevduat çekim sayısı,
mevdu tı en erken çekilebilece i zaman ve mevduat çekme üst limiti de iştirilebilir. Müşteri
hesaba vade boyunca para yatır ası ın mümkün olmayaca ı ı kabul eder. Burada ya ı mayan
haller için vadeli mevduat hesabı hükümleri geçerlidir.
7.5. Düzenli Mevduat Hesabı
Düzenli mevduat hesabı ara dönem faiz ödemeli bir vadeli mevduat hesabıdır. En az 1 yıl vadeli
olarak açılır. Vade sonu gelmeden müşteri talebine istinaden 1, 3 veya 6 aylık ara dönem
sonlarında faiz ödemesi ya ılır. Hesap, TL veya yabancı para birimi üzerinden (Euro veya ABD
doları) açılabilir. Burada yer almayan haller için vadeli mevduat hesabı maddesi hükümleri
geçerlidir.
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7.6. Endeksli Mevduat Hesabı
En az 1 yıl vadeli olarak açılan de işken faizli mevduat hesabıdır. Mevdu tı para birimine b lı
olarak; TL mevduat için TRLIBOR, EURO mevduat için EURIBOR ve USD mevduat için
USDLIBOR’a endeksli olarak açılabilir. Faizler Müşteri tara ı dan belirlenecek ara dönemlerde (1
ay, 3 ay, 6 ay ve 1 yıl) ödenir. Mevduata uygulanacak toplam faiz, sabit faiz ile endeks oranın
toplamından oluşur. Endeksteki de işiklikler mevduata uygulanacak toplam faiz ora ı ı etkiler.
Ancak endeks ora ı ın sı ırın a tı a düşmesi halinde; endeks ora ı ile uygulanacak sabit faiz
topla ı da sı ırın a tı a düşerse mevduata uygulanacak toplam faiz ora ı yüzde sı ırdır. Burada
yer almayan haller için vadeli mevduat hesabı maddesi hükümleri geçerlidir.
7.7. Yöneten Hesap
Müşterinin talebi ve Banka ı da kabulü üzerine vadesiz mevduat hesabı da Banka ın
belirleyece i asgari limitin a tı a inmemek kaydıyla Müşteri tara ı dan belirlenecek bir alt limitin
üzerindeki tutar, yatırım fonunda otomatik olarak de erlendirilir. Bu tutar, Bankaca belirlenecek
fiyatlar üzerinden Banka portföyünde bulunan limitlerle sı ırlı olmak kaydıyla sunulabilecek
yeterli yatırım fonunda bulunması şartıyla, Banka ı yatırım fonunda alım-satı işlemine tabi
tutulabilir. Bu işlem neticesinde sa anacak getirinin Müşterinin hesap bakiyesini eksiye
düşürmesi de mümkündür. Müşterinin bu hesap üzerinden vermiş o du u otomatik veya düzenli
ödeme talimatları dahil olmak üzere işlem talimatları son ödeme gününde yatırım fonunda
de erlendirilmeyen kısım kulla ılarak gerçekleştirilir. Bu tutarın yeterli olmaması durumunda ise
Müşterinin yatırım fonundan a ılan talimatları gerçekleştirmeye yetecek kadar tutar bozularak
işlem yerine getirilir. Fonda da yeterli tutarın bulunmaması halinde Banka otomatik veya düzenli
ödeme talimatları ı yerine getirmez, ancak Müşteri talep eder ve Banka da kabul ederse otomatik
veya düzenli ödeme talimatları kredi kartı hesap bakiyesine yansıtılır. Müşteri, hesabı ı eksi
bakiyede olmaması şartıyla Bankaya yazılı bildirimde bulunarak hesaptaki t ımlamaların iptalini
ya da hesabı ı tamamen ka tılması ı istemeye ya da belirledi i limitin Bankaca belirlenen
asgari limitin a tı da olmamak kaydıyla de iştirilmesini talebe yetkilidir.
7.8. FonMevduat Hesabı
FonMevduat ile Müşterilerin tasarrufları ın belirli bir bölümü vadeli mevduat hesabı da belirli bir
bölümü ise Burgan yatırım fonları ile de erlendirilir. FonMevduat faiz oranlarından
yararlanabilmek için toplam tasarruf tutarının en az %10’unun yatırım fonlarında
de erlendirilmesi gerekir. FonMevduat hesapları Türk Lirası üzerinden 32-365 gün arası
vadelerde açılabilir. FonMevduat ürününden yararlanabilmek için vadeli mevduatta
de erlendirilmek üzere Banka tara ı dan minimum ve maksimum tutarlar belirlenebilir. Vade
yenilemelerinde FonMevduat özellikli mevduat hesaplarına uygulanacak avantajlı faiz oranları
www.burgan.com.tr’de ilan edilir. FonMevduat kapsamındaki yatırım fonları vadeli mevduat
süresince blokeye alınır. Yatırım fonları ı vadeli mevduat hesabı ın vadesinden önce
bozulması ya da FonMevduat hesabı ı vadeden önce ka tılması halinde vadesinden önce
kırılan vadeli mevduat hesabı a vadesiz mevduata uygulanan faiz ora ı uygula ır. FonMevduat
hesabı ile alınan fonlar vade sonunda otomatik olarak bozulmaz, fon bozumu için Müşterinin fon
satı emri vermesi gerekir. FonMevduat hesabı ın vadesinden önce kapanması durumunda,
vadesinden önce bozulan vadeli mevduat hesabı daki bakiye kapama talebinin ya ıldı ı gün, fon
tutarı ise fon sirkülerlerindeki fon bozum kuralları çerçevesinde fon satım emri ile Müşterinin
vadesiz hesabı a aktarılır.
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7.9. Müştere

rta

esap

Birden fazla müşterinin sahibi o du u esap türüdür. A sine bir t limat olmaması halinde
müştere esap sahiplerinde er biri esap üzeri de te başı a işlem yapmaya et ilidir.
esabı müştere et i ile iş etilmesi iste iyorsa Müşteri t ra ı dan ya ılı t limat erilmelidir.
Münferit et ili müştere esapta, hesap sahiplerinden er biri, te işili bir esapta esap
sahibinin sahip oldu u tüm ha e et ileri, di erinin onayı olma sı ın, müştere hesap üzerinde
te başına ullanabilir; bu
e et ileri ullanma üzere üçüncü işileri e il t yin edebilir.
Müştere yet ili müştere esapta i e, tüm ha ve et iler bütün müştere esap sahiplerince
ay ı anda ve birli te ulla ılabilir. Tüm müştere
esap türleri için, müştere hesap
sahiplerinden er biri, di erlerini tebli t e bildirim bu ü e iliş in temsil eder; bu psamda
bir müştere esap sahibine ya ılmış teb igat ve bildirimler di erleri e de ya ılmış sayılır.
Ban aya müştere esap sahipleri ha ı da erhangi bir haciz, tedbir vb. yasal bir teb igat
ya ılırsa, teb i tta belirtildi i şe ilde, o hesap sahibinin payı üzeri e veya tüm hesaba ilgili
işlem ya ılır. Müştere
esap sahiplerinden birinin e bir açı ın efatı gaipli i e veya
ehli eti i
ısıt anmasına
rar erilmesi e benzeri hallerde, mevduat müştere
esap
sahiplerinin payları ora ında (paylar öncede belirlenmemişse eşit olara ) ayrılır ve esabın
alac ba iye inden alan ısmı di er müştere esap sahipleri için işleme e de m eder.
Ban a ı ve t ve a gaipli te haberdar olması halinde ilgili ergi dairesinden ergi i e
ilişi izli belgesi getirilinceye adar hesap blo e e alı ır.
8. ÇEK VE A

E A MA Ş

M

8.1. Çe Karne i
Ban a Müşteriye t lebi üzeri e esabı da çe i e t sarrufta bulunma et isi t ıyabilir ve çe
rnesi erebilir. Ban a yasal ş rt arı t şıdı ı ı bul etti i çe leri öder. Müşteri, çe in arşılı sız
çı ması hali de mevzuat uyarınca Ban a ı çe yapra ı başı a dedi i yü ümlülü tut rı ı e
buna ait ücret e masrafları Ban aya deyece i i t ahhüt eder. e apta eterli ba iye
bulunmazsa Müşteri a ılan tut rı Ban a ı il t lebi üzerine derhal ve na de deme i abul
eder. Ban a ı i t lebi üzeri e de eyen bu tut rlara deme t rihinde itibaren yasal
te errüt faizi işletilir. Müşteri t ra ı dan
rşılı ı çe dü e lenme i, Müşterinin Ban a
e di de i redibilitesinin etersiz lması halinde Ban a ı ullanılmamış çe yapr larının
iadesini isteme et isi vardır. Bu durumda Müşteri ulla ılmamış e yapra larını Ban a
t ra ı dan belirti en süre içerisinde Ba aya iade eder. Ban a, Müşterinin eli de bulunan
e lerle ilgili olara yasal yü ümlülü bedeli toplamı dar tut rı Ban aya de o et esini
Müşteride t lep et e ha ı a sahi tir. Gerçe işi müşteri, endisi adı a çe dü e leme üzere
bir baş ası ı temsilci eya ve il olara t yin edemez. Buna ra en temsilci ve a ve il t ra ı dan
dü e le e çe Ba aca işleme alınabilir, bu durumda ort ya çı bilece u u i ve cezai
sorumlulu Müşteriye aittir. Hamiline e , anc matbu hamiline çe yapr ları ulla ılara
dü e lenir. Ban a, Müşterinin hamiline çe yapra ı ullanmadan hamiline e dü e ledi ini
tes it ederse Cumhuriyet Başsavcılı ı i e Gelir dare i Baş nlı ına bildirimde bulunur. Öde en
e bedelleri Müşterinin he bına borç aydedilir. Müşteri çe yapr ları ı iade et edi i süre e
Ba
ı çe hesabı ı
t ama yet isi o du unu e bu durumda e ris inin devam etti ini
bildi i i bul eder. Ban , yabancı para üzerinden dü e le e e leri, esapta ay ı yabancı
para cinsinden arşılı ı varsa bu hesaptan der, yo sa far lı bir Tür irası (“T ) e a baş
yabancı para hesabı dan Ba a ı döviz alış uru üzeri de çe irere e tut rını deme
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yetkisine sahiptir. TL hesabı a ait çek yabancı para cinsinden düzenlenirse ya da yabancı para
hesabı a ait çek farklı bir para biriminden düzenlenirse, hesapta di er para biriminden karşılı ı
kısmen veya tamamen mevcutsa ve aynen ödeme kaydı yoksa, Banka çek bedelini işlem türüne
göre Banka ı döviz alış kuru üzerinden çevirerek ödeyebilir. Müşteri, Bankadan Banka ın
eşidecisi o du u “Banka Çeki” düzenlenmesini isterse veya kendisi “bloke çek” keşide etmek
isterse çek bedeli nakdi olarak Bankaya yatırılır ve karşılı ı Banka lehine rehin verilir, hesap
a ılan bedel kadar bloke edilir. Banka çeki veya bloke çekin ödenmesi halinde çek bedeli rehin
verilmiş olan blokeli tutardan ödenir. Müşteri tara ı dan düzenlenmiş çekin takas odaları
aracılı ıyla Bankaya elektronik ortamda ibra ı halinde, çekin yasal unsurları iliş in inceleme
takas bankası tara ı dan gerçekleştirilir. Bu şekilde gerçekleşen ibrazda muhatap banka çek
görüntüsüne sahip olmadı ı dan, takas bankası ı incelemesi sonucunda ya ılan ödemeye
karşı Müşteri, çekin yasal ş rtlarındaki eksikliklerden dolayı ödeme yapılmaması gerekti i e
ilişkin bir itirazda bulunamaz. Takasa sokulan çeklerde takas bankası ın çekteki imza ile
muhatap banka kayıtlarındaki imzayı karşılaştır a imkanı yoktur. Çekin ödenmemesine ilişkin bir
yasal tedbir kararı Bankaya ulaşırsa, çekin ibraz tarihinde hesapta karşılık varsa Müşteri Bankayı
çek bedeli kadar tutarı blokeye alması konusunda yetkilendirir. Çek hesabında yeterli karşılık
yoksa Banka ay ı amaçla Müşterinin di er hesaplarındaki çek bedeli kadar tutarı blokeye alma
konusunda da yetkilidir. Bloke, ödeme yasa ı kalktı tan sonra, hamil tara ı dan çek bedeli talep
edildi i de ve en geç zamanaşımı sonunda çözülür. Üzerinde tedbir kararı bulunan çek ibrazı
a ı da karşılıksızsa, o an karşılıksı olarak işleme alınsa dahi, tedbir kalktı tan sonra hamil
tara ı dan Bankaya sunulması halinde karşılıksı işlemine tabi tutulur.
8.2. Tahsile Alma şlemleri
Banka, Müşterinin lehtarı ve/veya hamili o du u di er bankalara ait çekleri veya di er kıymetli
evrakı tahsile alabilir. Müşteri, çek veya di er kambiyo senetleri veya alacak belgelerini (hep
birlikte “kıymetli evrak” olarak a ılır) Bankaya tahsile verirse, bedeli Banka tara ı dan tahsil
edildikten sonra Müşterinin hesabına alacak kaydedilir. Banka tahsile alınan kıymetli evrakı,
normal posta veya kargo veya elden teslim gibi uygun olabilecek di er yöntemlerle muhat bına
gönderir, bu gönderim sırası da gerçekleşecek kayı veya gecikmelerden kusuru bulunmadıkça
Banka sorumlu de ildir. Bankaya tahsile verilen kıymetli evrakı yasal unsurları taşımaması dan
veya bunlarda yer alan tahrifat veya sahteliklerden kaynaklanan sorumluluk Bankaya ait de ildir.
Müşteri, hesaba alacak kaydedilmek üzere, temlik veya tahsil cirosu ile Bankaya verdi i kıymetli
evrakı, Banka ı ibraz süresi içinde kendi belirleyece i bir zamanda tahsil etmek üzere ibraz
etmeye yetkili o du u u, tahsil edilecek bedellerin Banka ı do muş ve do acak alaca ı a
mahsuben Bankaya rehinli o du unu kabul ve beyan eder. Banka ibraz etti i senetleri
vadelerinde ödenmezse protesto etmeye, ihbar ve ihtarda bulunmaya yetkilidir. Ancak Banka
senetleri ibraz, ihbar veya protesto etmemesinden, rücu hakkı ı kullanmaması dan veya
bunlardaki gecikmeden kusuru bulunmadı ı takdirde sorumlu de ildir.
9. ÖDEME

M

9.1. Kapsamı ve Çerçeve Sözleşme Niteli i
Müşterinin hesabı dan Banka içi di er hesaplara ya ılan havaleler, yurt içi ve yurt dışı di er
finansal kuruluşlara ya ılan para transferleri, fatura ve di er ödemelerin ya ılması gibi ödeme
hizmetleri sözleşmenin bu bölümündeki hükümleri kapsamında yerine getirilir. Müşteri
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mevdu tı ı,
kacılık Ka u u’ u 60.maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla ke disi i ya
da bir başkası ı Türkiye'de veya yurtdışı da kurulu bir başka ba ka e di deki hesabı a
aktarabilir. Müşteri bu işlemleri dilerse i ter et b kacılı ı üzeri de de gerçekleştirebilir.
Müşteri hesabı a sehve yatırıla alacak geçile tutarları Müşteri tara ı d kulla ı ı kredi
kulla dırı ı sayılır.
Bu bölüm hükümleri ile birlikte sözleşme i başla ıç ve di er hükümleri Ödeme ve Me kul
Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektro ik Para Kuruluşları Hakkı da K u
ve ilgili mevzuat (“Ödeme Hizmetleri Mevzuatı”) kapsamı da ödeme hizmetleri bakımı da
çerçeve sözleşme iteli i dedir.
9.2. Ödeme Hizmeti çi Yasal Asgari Ş rtları
a) Ödeme hizmeti sa layıcısı ı u a ı, merkez adresi ve elektro ik posta adresi dahil iletişim
bilgileri sözleşmede yer almakt dır.
b)

kamızca su ulacak ödeme hizmetleri aş ıdadır ve bu hizmetleri tamamı Ba kamızı
hesap açtı ı ko ertibl döviz ci si üzeri de verilmektedir.
(1) Kredi kartı ile yapıla EFT, havale ve kredi kartı a ya ıla borç ödeme işlemleri
(2) Ödeme hesabı a para yatırılması, ödeme hesabı da para çekilmesi ve ödeme
hesabı ı işletilmesi içi gerekli tüm işlemler
(3) Müşteri i Ba a ezdi de bu u
ödeme hesabı daki fo u aktarımı, bir defaya
mahsus ola lar da dâhil do ruda borçla dır a işlemi, ödeme kartı ya da be er bir
araçla ya ıla ödeme işlemi ve dü e li ödeme emri dâhil (havale, EFT, SWIFT, ı lı para
tra eri vb) tüm para tra sferi
(4) Ödeme aracı ı ihraç veya kabulü
(5) Müşteri tara ı da ödeme işlemi i ya ılması a ilişki o yı i ter et b kacılı ı,
telefo b kacılı ı, mobil b kacılık ve be er herha i bir bilişim veya elektro ik
haberleşme ciha ı aracılı ıyla verildi i ve ödeme i Müşteri tara ı da mal veya hizmet
sa aya tarafa, aracı olarak faaliyet göstere bir bilişim veya elektro ik haberleşme
işletmecisi e ya ıldı ıödeme işlemi
(6) Fatura ödemeleri e (Elektrik, telefo su, do algaz gibi ihtiyaçları karşıla ması a
y elik su ula hizmetleri karşılı ı olarak ya ıla ödemeler, vergi, resim, harç, sosyal
güve ik primi ödemeleri ve bu ara ba lı cezalar) aracılık edilmesi e y elik hizmetler.
c) Ödeme işlemleri içi Müşteri aş ıdaki bilgileri Ba kaya su uş olma ıdır:
(1) A ıcı ad, soyad ve u va bilgisi
(2) T.C. kimlik u arası (TCKN), Yab cı Kimlik Numarası (YKN), Vergi Kimlik Numarası
(VKN)
(3) Hesa u arası (IBAN)
(4) Müşteri u arası veya kulla ıcı kodu
(5) Kredi kartı u arası
(6) letişim bilgisi (telefo e-posta vb)
(7) A ıcı ba ka adı, şubesi veya ba ka şube kodu
(8) A ıcı adres bilgileri
(9) Fatura ödemeleri içi abo e tesisat umarası
(10) Vergi ödemeleri de vergi kimlik u arası (VKN)
(11) SGK ödemeleri de sicil umarası
(12) şlem tut rı
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(13) Para birimi
(14) Muhabir masra ı ı kime ait olaca ı bilgisi
d) Müşteri tara ı da ödeme işlemi i gerçekleştirilmesi e ilişki talimat Ba kaya ul ştı ı da
veya uzakt iletişim araçları aracılı ı ile o y verildi i de Ba a yetkile dirilmiş sayılır.
Müşteri tara ı da Ba ka ı yetkile dirilmesi de so ra işlem Ba ka tara ı da
gerçekleştirilmedi i sürece geri alı abilir. A cak otomatik ödeme talimatları gibi do ruda
borçla dır a y temiyle ya ıla ödeme işlemi de, Müşteri ödeme emri i e geç ilgili
ödeme i vade gü ü de bir
eki iş ü ü so u a kadar geri alabilir.
e) Müşteri
kaya ödeme emri e iliş i yetkile dirmeyi işgü ü saat 09:00-17:00 arası da
yapabilir. Bu saatte so ra ya ıla yetkile dirme ertesi iş gü ü gerçekleştirilecektir. Ödeme
emri i belirli bir gü de, belirli bir dö emi so u da veya Müşteri i ödemeye ilişki
fo arı Ba ka tasarrufu a bıraktı ı gü de gerçekleştirilmesi i kararl ştırılması hali de,
ödeme içi kararlaştırıla gü ödeme emri i alı ma zama ı olarak kabul edilir.
Kararlaştırıla gü ü iş gü ü olmaması hali de, ödeme emri izleye ilk iş gü ü alı ış
sayılır.
f)
ka, gerekli gördü ü durumlarda Müşteri i verdi i bir ödeme emri i yeri e getirmeyi
reddedebilir. Bu takdirde, red gerekçesi i ödeme emri i alı ası ı izleye işgü ü ü
so u kadar Müşteriye, Ba ada kayıt ı iletişim bilgileri üzeri de bildirir.
ka, ticari
Müşteri i bir ödeme emri i yeri e getirmeyi haklı bir sebebe daya arak reddetti i takdirde,
red gerekçesi i ve varsa redde sebep ola hataları e şekilde düzeltilebilece i i, bu
sözleşmede belirtile usullerle e kısa zama d ve e geç ödeme emri i alı ası ı izleye
işgü ü so u kadar ücret karşılı ı da Müşteriye bildirir.
g)
ka ı ödeme emri i reddetmesi, ödeme emri e ilişki talimatı hatalı ve/veya eksik
olması hali de redde sebep ola hataları e şekilde düzeltilebilece i belirtilerek ödeme
emri i alı ası ı izleye işgü ü so u kadar Müşteriye, Ba kada kayıt ı iletişim bilgileri
üzeri de bildirilir.
h) Müşteri vermiş o du u ödeme emri e ilişki
harcama limit tutarları ı
www.bur ba k.com.tr adresi de
re ebilir.
i)
ka tara ı da verilecek ödeme hizmeti e iliş i Müşteri tara ı da öde esi gereke
ücretler bu sözleşme i eki ve ayrılmaz parçası ola bilgile dir e formu d yer almaktadır.
Müşteri i Ba ad almış o du u ödeme hizmetleri e ilişki olarak ek bilgi, daha sık
bilgile dirme veya bil i i farklı bir y temle iletilmesi i talep etmesi hali de Ba ka bu
işlemi maliyetiyle ora tılı ücret talep edilebilir. Ticari müşteriler içi taraflar ayrıca ücret
belirleyebilir.
j) Ödeme hizmeti i bir cihaz ve/veya uygulama aracılı ıyla kulla ılması hali de
ciha ı /uygulama ı t şıması gereke tek ik ve di er özellikler Ba ka tara ı da ilgili
cihaz/uygulama ı kulla ım koşulları d ayrıca yer almaktadır.
k)
ka, Bireysel Müşteri tara ı da gerçekleştirile veya Müşteriye gele ödemelere ilişki
ödeme işlemleri ile ilgili olarak Müşteriyi, işlem ba ı daki talebi üzeri e; uzakt iletişim
araçları ile ya da ya ılı olarak, işlem so rası da ya da yi e Bireysel Müşteri i ayrıca talep
etmesi üzeri e e eç birer aylık d emler itibariyle bilgile dirir. Ticari Müşteri i elektro ik
posta adresi de farklı bir y tem ile veya birer aylık dö emlerde daha sık aralıklarla
bilgile dirme talep etmesi hali de Ticari Müşteri, ücreti i ödemek kaydıyla bilgile dirilir.
l)
ka, talebi hali de Müşteriye taslak sözleşmeyi verebilir, Müşteri www.bur ba .com.tr
adresi de t slak sözleşmeyi temi edebilir.
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m) Müşteri ödeme aracı ı hileli kulla ı ı, yet isiz kulla ım şüphesi do ura bir olayı
gerçekleşmesi, ödeme aracı ı kaybolması, çalı ası ve Müşteri i iradesi dışı da
gerçekleşmiş bir işlemi
re esi gibi durumları Ba aya derhal ve e geç 24 saat
içerisi de her
i bir iletişim ka lı ile bildirerek ödeme aracı ı kulla ıma ka tır.
ka,
ödeme aracı ı kulla ıma ka tılma sebebi ort da kalktı ı da Müşteriye ye i bir ödeme
aracı te i eder veya ödeme aracı ı kulla ı a açar. Müşteri, ödeme aracı ile ilgili kişisel
güve ik bilgileri i koru ası a y elik gerekli ö emleri almak ve ödeme aracı ı kulla ım
koşulları a u u olarak kulla makla yükümlüdür.
ka, Müşteri t ra ı da ödeme
aracı ı kulla ı a ka tılması ı ardı da Müşteri t lebi olmad ye i bir ödeme aracı ı
kulla ıcıya gö dermez.
ka, Müşteri dışı da ödeme aracı ı kulla aya yet ili ola ar
dışı daki üçü ü kişileri Müşteri i kişisel güve ik bilgileri e erişimi i e ellemeye
y elik gerekli güve ik ö emleri i alır.
Müşteri, yetkile dirmedi i veya talı gerçekleştirilmiş ödeme işlemi i ö re di i a d
itibare Ba kaya gecikmeksizi bildirmek suretiyle işlemi düze tilmesi i ister. Düze tme
t lebi, her halükarda ödeme işlemi i gerçekleştirilmesi de itibare o üç ayı şamaz.
Kayı veya çalı tı bir ödeme aracı ı kulla ılması ya da kişisel güve ik bilgileri i gere i
gibi koru
ması ede iyle ödeme aracı ı başkaları t ra ı da kulla ılması durumu da
gö dere yet ile dir edi i ödeme işlemleri de do a zararı yapaca ı bildirimde
eki so 24 saat içi de gerçekleşe hukuka aykırı kulla ı ı yüz elli Türk Lirası a kadar
ola bölümü de sorumlu o du u u bilir. Müşteri, yet ile dirmedi i ödeme işlemleri de
sorumlu tutulamaz.
o) Bireysel Müşteri, ödeme aracı ı hileli kulla ası veya ödeme aracı ı güve i kulla ımı a
ilişki yükümlülükleri i kaste veya ihmal ederek yeri e etirmemesi duru u d ,
yet ile dirilmemiş ödeme işlemi de do a zararı t amı da sorumludur. Bireysel
Müşteri, ödeme aracı ı kaybolması, çalı ası, iradesi dışı da gerçekleşmiş herha i bir
işlemi re esi e ra me kulla ımı a ilişki gerekli tedbirleri almamış olması, ödeme
hesabı ı do durmaması ya da ödeme aracı ı kulla ı a ka t aması halleri de ödeme
aracı ı kulla ılması da do a ararda sorumludur.
p)
de e iş e i i de e e ri e u u o r
ı ı ı de e i eti
ı ı ı
t rı
ı d Müşteri e rşı oru udur.
de e e ri i ı dı ı t ri te itib re
e e d rt iş ü ü i eri i de de e iş e i i tut rı ı ı ı ı de e i eti
ı ı ı ı
e bı
t rır.
ı ı ı de e i eti
ı ı ı ı urt dışı d bu u
ı i de
de e iş e i i tut rı ı e e i i iş ü ü i eri i de ı ı ı de e i eti
ı ı ı ı
e bı
t rır.
q)
ka ödeme işlemi i gerçekleşmemiş veya talı gerçekleşmiş kısmı ı gecikmede
Müşteriye iade eder ve tut rı ödeme hesabı da düşülmüş olması hali de ödeme hesabı ı
eski duru u a getirir.
r) Bireysel Müşteride kay kla a
ta, kusur halleri harici de, Ba ka t ra ı d Müşteri i
ödeme işlemi i gerçekleştirilmemesi veya hat lı gerçekleştirilmesi so ucu d Müşteri i
ödemek oru da kaldı ı faiz ve ücret eri t mi i de Ba a sorumludur.
s)
ka bu sözleşmedeki de işiklikleri 30 ü
cede Müşteriye bildirir. Müşteri otu ü ük
süre i so u kadar işbu sözleşmeyi herha i bir ücret ödemeksizi fes et e hakkı a
sahiptir. Bu süre içerisi de itiraz et eye Müşteri de işiklikleri kabul et iş sayı ır.
ka ile
Müşteri arası da Ba ka ı işlem a ı daki kurları uygula ır.
ka ı uyguladı ı kurlarda
meyd a gelecek de işiklikler Müşteriye herha i bir bildirim ya ılmaksızı Ba ka
t ra ı da derhal uygula ır.
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t)

şbu sözleşmeyi Banka iki ay önceden, Müşteri bir ay önceden ihbar etmek koşuluyla
istedikleri zaman fesih edebilirler, sözleşme fesih edilinceye kadar yürürlükte kalır.

9.3. Düzenli Ödeme Emri
Müşteri Banka ı anl şmalı o du u kurum ve kuruluşlara ait faturaları ın ve sair ödemelerinin
düzenli olarak mevduat hesabı veya kredili mevduat hesabı dan veya kredi kartı d ya ılması
için otomatik ödeme talimatı verebilir. Banka, ilgili kurum/kuruluşlar tara ı dan kendisine
bildirilen tutarları Müşterinin hesabı dan tahsil ederek gönderir. Otomatik ödeme konusu bedelin
ilgili kuruluşlarca yanlış hesaplanması ve transferin yanlış hesaplanan tutarlar üzerinden
ya ılması veya hesaba yasal sı ırlama getirilmesinden ötürü ödemenin zama ı da
ya ılamaması, ya ılan ödemelerin alıcı tara ı dan herhangi bir nedenle kabul edilmemesi, teknik
arıza ya da benzeri nedenlerden do an gecikme, aksama ve kaybolmalardan dolayı Bankanın
sorumlulu u yoktur. Müşterinin mevduat veya kredili mevduat hesabında yeterli bakiye
bulunmaması, kredi kartı limitinin yetersizli i, kredi kartı ı yenilenmemesi, kaybı veya çalınmış
olması nedeniyle kullanıma müsait olmaması gibi durumlarda otomatik ödeme talimatı işleme
alınmaz. Müşteri otomatik ödeme talimatı a ilişkin alıcı kişi veya kurum/kuruluşa iliş in
güncelleme veya de işiklikleri Bankaya bildirmedikçe Banka mevcut talimat üzerinden işlem
yapmaya devam eder. Banka ı otomatik ödeme talimatı ı yerine getirme yükümlülü ü, Banka
ile ilgili kişiler veya kurum/kuruluşlar arası da imzalanmış bulunan sözleşme ya da protokolün
yürürlükte kaldı ı süre boyunca geçerlidir. Otomatik ödeme talimatı a karşın Müşteri aynı
kurum/kuruluş veya kişi hesabına ayrıca ödeme yaparsa mükerrer ödemeye ilişkin iade sürecini
Müşteri bizzat takip eder. Müşteri otomatik ödeme talimatı ı ilgili kurum/kuruluş veya kişi
hesaplarına geçip geçmedi i i kontrol etmekle yükümlüdür. Müşteri’nin hesabı da iki ay üst
üste yeterli bakiye olmaması nedeniyle, Banka ı
otomatik ödeme talimatı ı
gerçekleştirememesi halinde Banka, otomatik ödeme talimatı ı ceden bildirim ile iptal edebilir.
10. KRE

MEVDUAT HESABI

10.1. Kapsamı ve Çerçeve Sözleşme Niteli i
Bireysel Müşteriye kredili mevduat hesabı açı ması, KMH limiti tanımlanması ve Bireysel
Müşterinin bu limit kapsamında kulla ımlar yapması sözleşmenin bu bölümündeki hükümleri
kapsamında yerine getirilir. Bu bölüm hükümleri ile birlikte sözleşmenin başlangıç ve di er
hükümleri Tüketicinin Korunması Hakkı da Kanun ve ilgili mevzuat (“Tüketici Kredileri
Mevzuatı ) kapsamında ilk anlaşma ve çerçeve sözleşme niteli indedir.
Ticari Müşteriye açılan KMH hesapları Türk Ticaret Kanunu ve di er ticari hükümlere tabidir.
10.2. KM

çin Yasal Asgari Zorunlu Şartlar

a) KMH, Türk lirası vadesiz mevduat hesabına b lı olarak t ımlanan ve aylık faiz işletilen cari
bir hesaptır, bu hesaba Müşterinin nakdi/gayri nakdi kredileri, fatura, otomatik ödeme
talimatları, çek vb. ödemelerini gerçekleştirmek veya nakit ihtiyacı ı karşılamak için Banka
tara ı dan kredi limiti tanımla ır. KMH belirsiz sürelidir.
b) Müşterinin adı, soyadı başvuru formunda yer a ır. Kredi verenin MERS S numarası, açık
adresi, telefon numarası, varsa di er iletişim bilgileri sözleşmede yer almaktadır.
c) KMH limiti kredibilite de erlendirmesine istinaden verilir ve Müşteriye SMS veya sair yollarla
bildirilir. imit azaltma ve artırımları da ay ı yolla bildirilir.
14

d) Akdi faiz ve gecikme faiz ora ı, mevzuat ile belirlenen oranlardır. Borca faiz işletilece i
dönemlerde o dönemde geçerli faiz ora ı uygula ır. Bu oran ekstrede yer alır.
e) KMH kulla ı ına özel bir ücret yoktur. Basılı hesap özeti ücreti ise bilgilendirme formundaki
ücrete tabidir.
f) KMH limitinin Banka veya Müşteri tara ı dan ka tılması halinde sözleşmenin KMH’ye
ilişkin hükümleri feshedilmiş sayılır. KMH limitinin tekrar açılması halinde yeni bir sözleşme
ya ılmamışsa bu hükümler uygulama ala ı bulur.
g) Müşteri, dönem borcunun asgari tutarı ı ödemezse temerrüt oluşur.
h) Bireysel Müşteri kredi limitinin ilk açılması dan itibaren 14 gün içinde cayma hakkına
sahiptir. Bu süreden sonra da kredi anapara ve faiz borcunu ödeyerek limitini kapatabilir.
i) Bireysel Müşteri uyuşmazlı konusundaki başvuruları ı tüketici mahkemesine veya tüketici
hakem heyetine yapabilir.
j) Bireysel Müşterinin bu sözleşmenin bir örne i i düzenlenme tarihinden sonraki ilk yıl için
ücretsiz olarak alma hakkı vardır.
k) Ödeme gününün, kanunlarda tatil olarak kabul edilen bir güne rastlaması durumunda
kendili i den bu günü izleyen ve tatil olmayan ilk güne geçer.
10.3. KM

çin Özel Hükümler

KMH’de bakiye olmaması ve Müşterinin kredi kullanması halinde kredi limiti içinde eksi bakiyeye
düşer. Hesaba geçen paralar önce KMH borcuna mahsup edilir. Faiz, Müşterinin kredi kulla dı ı
gün üzerinden hesaplanarak ay sonunda ve/veya ay başı da tahakkuk eder. Son ödeme tarihine
kadar ekstredeki asgari tutarı ödenmezse gecikme faizi işletilir. En az iki dönem KMH borcu
ödenmez ise KMH hesabı kat edilerek idari ve kanuni takibe geçilebilir. Müşteri, KMH kat edilirse
KMH’ye ilişkin tüm borcunu ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde Müşteri, temerrüde düşer ve
temerrüt faizi ile birlikte tüm yar ılama giderlerinden sorumlu olur. Kredi kartı özelliklerinin
(taksit, puan, asgari ödeme vb.) KMH için de uygulanması halinde bu Sözleşmenin kredi kartı
hükümleri niteli i uygunsa KMH’ye de uygulanabilir.
10.4. Taksitli KMH
Banka Müşteriye KMH limiti içinde veya ek olarak nakit kulla ılan tutarın taksitler halinde geri
ödenmesine imkan veren taksitli nakdi kredi kullandırabilir. Bu kredi taksitli nakit avans kredisi
olarak kabul edilir. Taksitli nakit avans kredisinin Müşteri tara ı dan kulla ılması dan önce
kredinin toplam tutarı, taksit tutarları ve taksit sayısı ile akdi faiz oranı bilgisi Müşteriye bildirilir.
Taksitli nakit avans kredilerinde taksit tutarı, kredinin kullanıldı ı tarih ile son ödeme tarihi
arası da geçen gün sayısı dikkate alınarak hesaplanacak olan akdi faize göre belirlenir.
Kredilerin geri ödenmesinde gecikme olması durumunda, gecikme faizi son ödeme tarihinden
başlamak üzere hesapla ır. Geri ödemede gecikme olması durumunda sadece anapara
üzerinden gecikme faizi uygula ır.
11.

M NAT MEKTUBU

Bireysel Müşterinin talebi ve Bankanı kabulü ile Banka, (i) Müşteri lehine veya (ii) Müşterinin
belirledi i üçüncü kişi lehine teminat mektubu düzenleyebilir. Teminat mektubu, Bireysel
Müşteriye kulla dırılan gayri nakdi kredidir. Banka ibra edilene kadar varsa mevcut teminat
geçerlili ini korur ve risk çıkışı gerçekleştirilmez. Banka, muhat bı tazmin talebini Bireysel
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Müşterinin t lim tı gerek olm ksı ın yerine etirir ve rs te i tı ç erek l c ı ı k rşıl r.
Bireysel Müşteri B nk ı, t
in etti i temin t mektubu tut rı ı v rs
i ve di er ücret ve
m sr fl rı ile birlikte, he p ü erinde te i t tesis edilmiş olsun/olm sı , hes bı d n t sil
et esi konusund yet ilendirir. lgili t hsi t Bireysel Müşterinin he pl rı d
ıl m
;
Müşteri ıl n tut rı B nk ı ilk t lebi linde ve tek seferde ödemekle yükümlüdür. Aksi
t kdirde temerrüde düşer ve temerrüt i i ile birlikte tüm r ıl m giderleri ile birlikte borcunu
öder.
Tic ri Müşteriler lehine temi t mektubu Genel Kredi S
12. BANKA KARTI VE KRE
12.1. K ps mı ve Çerçeve S

eşmesi k ps mınd dü enlenir.

KARTI E ÖN ÖDEME KART
eşme Niteli i

Müşteriye b nk
rtı, kredi rtı ve ön ödemeli k rt (kıs
“ rt ol r k ıldı ı duruml rd
o hüküm hepsine uygul ır iteliktedir, dece birisine el hüküm o du u duru d
i rt
o du u ıkç y ılır) verilmesi ve rtın kull nımı s eşmenin bu bölümündeki hükümleri
ps mı d yerine etirilir. Bireysel Müşteri için bu bölüm hükümleri ile birlikte s leşmenin
b şl ngıç ve di er hükümleri B nk K rt rı ve Kredileri K rt rı K nunu ile Tüketi inin
Korunm ı kkı d K nun ve ilgili mev u t (“K rt r Mev u tı ve Tüketi i Kredileri Mev u tı )
ps mı d ilk nl şm ve çerçeve s eşme niteli i dedir.
Tic ri Müşterilere verilen rt r
dece
k K rt rı ve Kredileri K rt rı K u ’unun
kurum l kredi k rt rın iliş in hükümleri uygul nır.
12.2. K rt çin Y

l Asg ri Zorunlu Ş rtl r

) K rt milinin sorumlulu u
num r sı ın renildi i d

rtı ilyet i i e geçti i ve
itib ren b şl r.

b) K rt kull ı ın ve s leşmeye b lı ol r k
m sr f ve vergilerin neler ol
ı d ir
formund yer lır. Bur d yer l n ücret
kull ı ın b lı ol r
rt milinden herh
hes bı d n kesi ti y ıl m .
c)

i iki v rlı ı bulunm

n

rt

rt millerinden lın bilecek ücret komisyon,
ıkl m l r ve bunl rın tut rl rı bilgilendirme
komisyon, m sr f ve vergiler dışı d
rt
ngi bir isim tı d ödeme t lep edileme ve

b cı p r cinsinden
ıl n işlemlerde, k rt ilişkin her türlü kur çevrimleri, b ncı
r d
ye TCMB dövi
tış kuru d , 'den b cı r
ise B nk ı dövi lış
kuru ü erinden
ılır. Bu durum kredi rtı d hes
eti e de y nsıtılır.

d) K rt milinin, k rtı ve rtı kul ılm sı için gerekli şifre bilgilerini güvenli bir şekilde
korum ı ve bu bilgilerin b ş l rı t r ı d n kull ılm sı engel ol c k önlemleri lm sı
gerekir. Bunl rın
bolm ı, lınm ı h linde ve ir desi dışı d gerçekleşmiş herh ngi
bir işlemi renmesi duru u d B
derh l bildirim pm
oru d dır.
e) K rt
kul
rt
bu sı

mili, B nk y y p
ı bildirimden önceki 24
t içinde gerçekleşen hukuk ykırı
ı d n do n r rl rd n 150- ile sı ırlı ol r k sorumludur. Hukuk ykırı kull nım,
milinin ır ihm line vey k stı d nırs vey bildirim 24
t içinde y ılm
ır uygul nm .

f) K rt mili ilgili si ort prim bedelini ödemek koşuluyl bildirimden önceki 24
t içinde
gerçekleşen huku
kırı kull ı d n do n r rl ilgili y l sorumluluk tut rı için
si ort y ptırılm sı ı t lep edebilir.
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g) Kart veya kartı kulla ılması içi gerekli şifre bilgileri kaybolur veya çalı ırsa ba a kartı
hamili i yapaca ı bildirimde
eki 24 saatte
e gerçekleştirile işlemlerde ke disi
sorumludur.
h) Kart hamili adresi deki de işiklikleri, de işiklik tarihi de itibare 15 ü içi de Ba kaya
bildirmekle yükümlüdür. Aksi halde eski adresi e ya ılacak bildirimler geçerlidir.
i) K rtı kulla ıma ka tılması “Karta Özel Hükümler” maddesi de düze e miştir.
j)

Kredi kartı hamili de talep alı madıkça kart limiti artırılamaz. Otomatik limit artırım talebi
“beya lar” maddesi de yer almakt dır.

k) Uygula cak akdi ve gecikme faizi ora arı TCM
olamaz.
l)

i belirledi i azami ora arı ü tü de

Kredi kartı a bileşik faiz uygula maz.

m) Kredi kartı d
akit kulla ı ı
tarihi esas alı ır.

ilişki borçlar hakkı da, fai i başlama tarihi olarak işlem

) Kredi kartı limiti Ba ka ı i isiyatifi dışı da kart hamili i arcamalarıyla aşılırsa veya tahsis
edile limiti yüzde yirmisi i geçmemesi ve bir so raki hesap dö emi de kapatı ası
koşuluyla, bir takvim yılı da ikide fazla olmamak üzere, kart limiti de şım oluşması
hali de, şıla iktara işlem tarihi ile ödeme tarihi arası daki süre içi akdi faiz yürütülür.
o) Faiz ora arı daki artış kart hamili e 30 gü
ede bildirilir ve kart hamili faiz artışı ı
bildirim tari i de itibare e geç 60 gü içi de borcu u tamamı ı ödeyip kredi kartı ı
kulla aya so verirse faiz artışı da etkile ez.
p) Öde esi gereke asgari tutar, kredi kartı limiti 15.000 TL’ye kadar ola kredi kartları da
dö em borcu u yüzde 30 u da kredi kartı limiti 15.000 TL’de 20.000 TL’ye kadar ola
kredi kartları da dö em borcu u yüzde 35’i de kredi kartı limiti 20.000 TL ve üzeri de
ola kredi kartları d dö em borcu u yüzde 40’ı d ve ye i tahsis edile kredi kartları da
kulla ı b şla ıcı tarihi de itibare bir yıllı süre i dolması a kadar d em borcu u
yüzde 40’ı da aşa ı olamaz ve Ba ka bu miktarda az olmamak üzere asgari ödeme tutarı ı
belirleyebilir.
q) Asgari tutar üst üste e az üç hesap dö emi de de ezse, kartlar kulla ı a kapatı arak
hesap kat edilir. Hesabı kat edilmesi hali de tüm borç (ilerideki taksitler ve di er
harcamalar dahil) muaccel hale gelir. Kart hamili ile ek kart hamili borcu tama ı ı Ba kaya
derhal ve akde öder. Aksi takdirde borcu tamamı de i eye kadar borç aslı, faizler ve
tüm ya edimlerde do a sorumlulukları ay ı şekilde devam eder. Kart hamili, ke di kartı
ve varsa ek kart olmak üzere hesabı a b lı tüm kartları (e-kart da dahil) tamamı d
sorumludur. Ek Kart Hamili ise ke di ek kartı ı kulla ı ı d sorumludur.
ka alaca ı ı
kart hamili de talep ederke ek kart hamili de de ek karta ilişki borçları ı ödemesi i
talep edebilir. Temerrüt hali de borçlu kart hamili temerrüt faizi ile birlikte tüm yar ılama
giderleri ve masraflar ile birlikte borcu u öder.
12.3. Karta Özel Hükümler
12.3.1. Kredi K rtı Limiti:
ka, Müşteri i yasak ılık veya e el durumu, eko omik ve sosyal
durumu, aylık veya yıllık ortalama geliri, di er kart çıkara kuruluşlarca bu kişilere tahsis edile
kredi kartı limiti, model veya skorlama sistemi so uçları, Müşteri i t ı ilkeleri ile
ka Kartları
ve Kredi Kartları Hakkı d Y et elik’i 27.maddesi uyarı a kurulacak bilgi alışverişi
şirketleri de temi edilecek bilgileri dikkate alarak yapaca ı de erle dirmeye göre kulla ım
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limitini tespit eder. Sözleşmenin kurulması ile uyumlu olarak ya ılı veya telefonla veya kalıcı veri
saklayıcısı yoluyla limiti bildirir. Banka ın, Müşterinin kredi ödeme performansı, varlık ve
yükümlülükleri, sosyal statüsü, e iti
düzeyi, y şı ve benzeri ödeme gücünün
de erlendirilmesinde etkili olabilecek hususlara ilişkin alaca ı beyan ve temin edecekleri
belgeler çerçevesinde yapaca ı de erlendirmeler teyit niteli i t şır. Kart kulla ı ı süresince
ya ılacak de erlendirmeye göre gerekirse limit aza tılabilir. Kart hamilinin verece i yazılı
elektronik ortamda veya telefonla verece i periyodik limit artışlarına ilişkin genel talimat üzerine
limit artırımı a karar verilebilir.
12.3.2. Kartı Kulla ı ı: Kart hamili kartı ı sadece mal veya hizmet alımı ile nakit çekimlerde
kulla ır. Ticari veya mesleki amaçlarla kulla ım Sözleşmeye aykırılık teş il eder ve tespiti
halinde karta b lı haklardan (kampanya, puan vb.) yararla ılamaz, kart kurumsal kart olarak
de erlendirilerek kurumsal karta ilişkin hükümler uygula ır. Henüz vadesi gelmemiş taksitler
varken kartı süresi sona erer ve yenilenirse veya herhangi bir sebeple mevcut kart kapatılıp
yerine yeni bir kart verilirse önceki karta ilişkin borçlar aynen devam eder. Müşteri, Visa,
MasterCard veya di er kuruluşları logosunu taşıyan kartlara bu kuruluşların internet
sitelerinden ulaşılabilecek uluslararası kurallar uygulanaca ı ı kabul eder. Kart kulla ı ına
ilişkin itirazlarda ilgili uluslararası kart ı sistem kuruluşunca düzenlenen ters ibraz (chargeback)
kuralları işletilir. Bir takvim yılı içinde asgari ödeme tutarı; toplam üç kez ödenmeyen kredi
kartları nakit kulla ımı a, üst üste üç kez ödenmeyen kredi kartları nakit kulla ı ı ile mal ve
hizmet alımına kapatılır. Söz konusu kredi kartları ı limitleri dönem borcunun tamamı ın
ödenmesine kadar arttırılamaz ve bu tür kartlar nakit kulla ımı veya kullanıma kapalı tutulur.
12.3.3. Kartsı şlemler: Kart numarası, güvenlik kodu ve/veya şifre/parola ile telefon, internet
veya benzeri araçlarla mal veya hizmet alımı veya nakit çekme talebinde Banka bir satış veya
teslim belgesi düzenlemez. Mal veya hizmet alımına iliş in siparişin verilmesiyle borç do ar. Kart
hamili harcama ın kendisine ait olmadı ı ı, nakit çekim veya satış belgesi düzenlenmedi ini
veya teslim belgesindeki imza ı kendisine ait olmadı ı ı ileri sürerek borcunu ödemekten
imtina edemez. Harcama ı ya ıldı ı üye işyerinin elektronik yolla bildirimi üzerine kart
hesabı a borç kaydedilir. Kartlı kulla ımı borcun ödenmesine iliş in koşulları kartsız kulla ım
için de geçerlidir. Kartsız kulla ı ile taksitli harcama yapılabilir.
12.3.4. Nakit Çekim ve Benzeri şlemler: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkı da 32 sayı ı
Kararda belirtilen kıymetli maden, t ş ve eşyalar ile döviz alımları, kart sahibinin başka bir kredi
kartı ı borcunu kapatması amacıyla yaptı ı borç transferleri, kişi veya kurumlara ya ılan tüm
ödemeler, talih ve ş ns oyunları harcamaları, borsa işlemleri/menkul kıymet alımları, seyahat
çekleri, havale işlemleri, kontör alımları ve kart üzerinden şube veya şube dışı kanallardan
ya ılan transferler ile mevzuat kapsamında nakit çekim sayılan di er tüm işlemler nakit çekim
işlemi sayılır. Nakit çekim işlemi bilgilendirme formundaki ücrete tabidir. Nakit çekilen tutara,
nakit çekildi i tarihten tutarın öde di i tarihe kadar geçecek süre için nakit çekim faizi işletilir.
12.3.5. Puan ve Ödül Programları: Banka, kartlara ödül veya puan programları uygulayabilir.
Ödül/puan programları ın kapsamı, koşulları ve süresini Banka belirler ve internet sitesi, broşür
veya di er kanallarla duyurur. Ödül/puan üçüncü kişilere devredilemez, karşılı ı nakit olarak
ödenmez, Bankaya olan borca mahsup edilemez. Ödül/puan, kartın üye işyerlerindeki
kulla ı ına ba lı olarak kaza ıldı ı dan ve üye işyerlerindeki harcamalarda kulla ılabildi i den,
kart ilişkisi sona erdi i de birikmiş ve öncesinde kulla ılmamış ödül/puanın kulla ı ı mümkün
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de ildir. Kaza ılan ve Bankaca bildirilen süre sonuna kadar kulla ılmayan ödül/puanlar süre
sonunda silinebilir. Avans ödül/puan kulla ılırsa, ödül/puan karşılı ı harcama taahhüdünün
belirlenen sürede yerine getirilmemesi halinde, kalan borç ve varsa ceza tutarı ilk hesap özetine
yansıtılır. Ödül/puan programı mesleki veya ticari amaçlarla kulla ılamaz. Mesleki/ticari veya
hukuk ve usule aykırı kulla ı ın tespiti halinde kaza ılan ödül/puanlar iptal edilir, kulla ılmış
ödül/puan varsa bunun hesaplanan nakit karşılı ı Müşteriye yansıtılır.
12.3.6. Karta
lı şlemler: Banka, henüz hesap özetine yansımamış dönem içi harcama ve/veya
bekleyen taksitleri yeniden taksitlendirme, sonradan taksit, vade farklı taksit, taksitli nakit avans,
nakit avansın sonradan taksitlendirilmesi gibi ürünler sunabilir. Şube dışı kanallardan ya ılan
ya ılı olmayan talepler, kanalı niteli ine uygun olarak kaydedilir. Bu ürünlere ait borçlar kart
hesabı a işlenir ve hesap özetine di er harcamalarla birlikte yansıtı ır. Karta ba ı ücretli
ürünlerin ücreti, işlem anında Müşteriye bildirilir.
12.3.7. Hesap Kesim ve Faiz Hesaplama: Kart hamili tara ı dan belirlenen aylı hesap kesim
tarihi itibariyle aylık borç çıkartılarak hesap özetine yansıtı ır. Toplam borç tutarı, asgari ödeme
tutarı ve son ödeme tarihi hesap özetinde gösterilir. Dönem borcunun bir kısmı ın ödenmesi
halinde kalan hesap bakiyesi üzerinden faiz hesapla ır. Kalan hesap bakiyesine, asgari tutar ve
üzerinde ödeme ya ılması durumunda akdi faiz; asgari tutarın a tı da ödeme yapılması
durumunda ise asgari tutarın ödenmeyen kısmı için gecikme faizi, kalan hesap bakiyesinin
asgari tutarı aşan kısmı için akdi faiz uygula ır. Müşterinin karta iliş in ödemeleri sırasıyla faiz,
ücret, vergi, kredili bakiye, önceki dönem işlemleri ve dönem içi işlemlere karşılık sayılır.
12.3.8. Kartı Kulla ı a Ka tılması: Kart hamili talep ederse kart kulla ıma ka tılır. Banka, iki
ay önceden bildirimde bulunarak kartı süresinden önce, süresi sonunda ya da kart borcu
ödemelerinin süresinde ya ılmaması nedeniyle hesabı kat edilmesi veya baş aca haklı nedenle
derhal kulla ı a kapatabilir. K rtı Sözleşmeye veya hukuka ve usule aykırı kulla ı ı, düzenli
kulla ılmamaya b ı olarak negatif gelir ve/veya Bankaya maliyet oluşturması gibi durumlar
haklı nedendir.
12.3.9. Hareketsiz Kartlar: Kesintisiz olarak, en az 180 gün süreyle hareket görmeyen kredi
kartları hareketsiz kart kabul edilir ve bu kartlara hareketsiz kaldı ı sürece yıllık üyelik ücreti
yansıtılamaz. Banka, kart hamiline ya ılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılı ıyla veya kaydı
tutulan telefon ile önceden bilgi vermek suretiyle bu nitelikteki kredi kartları ı kapatma hakkına
sahiptir. Hareketsiz kartlarda tahsil edilemeyen kredi kartı yıllık üyelik ücretleri, tahakkuk
tarihinden itibaren en fazla son 12 aylık dönem için sonradan tahsil edilmek üzere bekletilebilir.
Bu dönem zar ı d yıllı üyelik ücretlerinin tahsili için icra takibi ya ılamaz. Bu ücretler için faiz
işletilemez ve Kredi Kayıt Bürosu ile Türkiye Bankalar Birli i Risk Merkezi bildirimleri yapılmaz.
Anılan 12 aylık dönem sonunda kredi kartı yıllık üyelik ücretlerinin tahsil edilememesi halinde ise
bu ücretler iptal edilir. Müşteri, kredi kartı yıllık ücretinin tahsili amacıyla kredilendirilemez.
12.3.10. Ön Ödemeli Kart: K rtı üzerine yüklenen tutar kadar harcama ya ılması ı sa yan bir
ödeme kartıdır. Kart üzerine yüklenen tutar ile kart hamili alışveriş ve ödeme yapma imka ı a
sahip olur. Ön ödemeli karta, banka ve kredi kartı ı işin niteli ine uygun düşen hükümleri ile
ödeme hizmetleri hükümleri uygula ır.
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13. YAT

M

METLE

13.1. Aracılık Hizmetleri
13.1.1. Kapsamı ve Çerçeve Sözleşme Niteli i
Yatırım fonu, hazine bonosu, eurobond devlet tahvili, özel sektör tahvili gibi sermaye piyasası
araçları ın emir iletimine aracılık veya işlem aracılı ı faaliyetleri ile portföy aracılı ı hizmetleri
Sözleşmenin bu bölümündeki hükümleri kapsamında yerine getirilir. Bu bölüm hükümleri ile
birlikte sözleşmenin başla ıç ve di er hükümleri Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat
(“SPK Mevzuatı ) kapsamında çerçeve sözleşme niteli indedir. Çerçeve sözleşmenin SPK
mevzuatı ile uyumlu olmak kaydıyla daha sonra elektronik ortamda de iştirilmesi mümkündür.
Niteli i gere i türev araç işlemleri gibi bazı sermaye piyasası araçları için ayrı sözleşme
düzenlenebilir. Yatırım hizmetlerine ilişkin mevzuatta ya ılacak de işiklikler Müşteriye aynen
yansıtılır.
13.1.2. Uygunluk Testi
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13.1.3. Müşteri Sını ı
SPK mevzuatı kapsamında müşteri “gene veya “profesyone olarak ınıflandırı ır. Profesyonel
olarak ınıflandırı m ı Müşterinin gerekli belgeleri Bankaya sunm ı ş rtına ba ıdır. Aksi halde
“gene olarak ınıflandırı ır ve uygunluk testi ile di er yükümlülüklere tabi olur. Müşterinin SPK
mevzuatına uygun olarak yer aldı ı ınıfı de iştirme h ı vardır. Bankanın "Yatırım Hizmet ve
Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu" ile iş eme konu sermaye pi
ı araçlarının risklerini
ı ma yükümlülü ü profesyonel müşteriler ı ından talebe ba ıdır. Profesyonel müşteriye ait
sermaye pi
ı raçları e nakde i iş in ayda bir bildirim yapı mayabilir.
13.1.4. Yatırımcı Bilgi Formu
Yatırım yapmadan önce ürünün riskleri hakkı da Müşteriye Yatırımcı Bilgi Formu ile
bilgilendirme ya ılır. Buradaki bilgi, yorum ve tavsiyeler genel tavsiye niteli indedir.
13.1.5. Emirlerin (Talimatların) şleme Alı

ası

Müşteri, emirlerini yazılı olarak veya faks, telefon, internet, e-posta gibi uzaktan iletişim aracılı ı
ile gönderebilir. Bu emirlerin şekli, içeri i ve gönderimi SPK mevzuatı ükümlerine tabidir. Banka
müşteri emirlerini, emir iletimine aracılık, işlem aracılı ı veya portföy aracılı ı faaliyet izinleri
kapsamında anlaşmalı oldu u işlem aracısına ve portföy aracısı a iletir. Emirler işlem aracıları
ve portföy aracılarınca yerine getirilir. Banka kusurlu olmadıkça emirlerin geç uygulanması dan
veya hiç uygulanmaması dan dolayı Müşterinin zararlarından sorumlu tutulamaz. Müşteri
e ir eri i rşı
tut rd
it e
e u ı eti e
rı d bu u dur
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yükümlüdür. Banka gerekirse kredi kulla dırabilir. Bu durumda Müşteri krediyi faiziyle birlikte
ödemekle yükümlüdür.
13.2. Sı ırlı Saklama Hizmeti
Banka işlem aracılı ı ve portföy aracılı ı faaliyet eri kapsamında Müşterilere sundu u aracılık
hizmeti e konu olan sermaye piyasası araçları ın saklanması hizmeti sunabilir. Bu bölüm
hükümleri ile birlikte sözleşmenin b şla ıç ve di er hükümleri Sermaye Piyasası Kanunu ve
ilgili mevzuat (“SPK Mevzuatı ) kapsamı da saklama hizmet eri bakımından çerçeve sözleşme
iteli indedir. Müşteri varlı ları ın mutabakatı Müşteri hesaplarındaki nakit alacak bakiyelerinin
kulla ı esasları gibi konularda SPK mevzuatı uygula ır.
14. REPO – TERS REPO
Banka her işlem özelinde düzenlenecek deko t ile repo işlemlerinde menkul kıymeti
sat yı ve belirlenen vadede Müşteri ile anlaştı ı iyattan geri almayı ters repo işlemlerinde ise
menkul kıymeti satı almayı ve belirlenen vadede Müşteri ile anlaştı ı fiyattan sat ayı
t ahhüt eder. Müşteri ise her işlem özelinde düzenlenecek dekont ile repo işlemlerinde menkul
kıymeti satı almayı ve belirlenen vadede Banka ile anlaştı ı fiyattan geri sat yı ter repo
işlemlerinde menkul kıymeti sat ayı ve belirlenen vadede Banka ile anl ştı ı fiyattan geri almayı
t ahhüt eder. Repo ve ters repo işlemleri Borsada ve/veya teş ilat mış di er piyasalarda
ya ılabilir. Müşteri talimatı ı tek t ra ı de iştiremez. Repo işlemine konu menkul kıymet
işlemleri fiziki teslim olmadan hesaben gerçekleştirilir. Banka ı Müşteri ile borsa dışı da
yaptı ı ters repo işlemlerinde Bankaya teslim edilen menkul kıymet TCMB veya yet ili saklama
kuruluşu nezdindeki hesaplara akt rılır. Banka ters repo ile aldı ı menkul kıymeti vadesini
geçmemek koşuluyla yeniden repo işlemiyle satmaya yet ilidir. Menkul kıymet er depo edilmek
üzere TCMB veya yet ili saklama kuruluşlarına teslim edilir. Müşteri repo/ters repo işlemlerine
ilişkin t limatı ı işlemin ya ılmasını istedi i gün en geç saat 12.00’ye kadar Bankaya iletir.
Müşteri repo bedeli ödemesini nakden işlem günü saat 13.00’e kadar hesaben veya baş a
Bankadan EFT ile yapmak isterse işlem günü saat 14.00’e kadar yapar. Anılan saat er şılırsa
Banka işlemi reddet e veya ertesi gün valörlü gerçekleştirmeye yet ilidir. Ters repo işleminde
menkul kıymet alım bedeli Bankaca Müşterinin hesabı a alacak kaydedilir. Müşteri vadesi
geldi i de en geç saat 14.00’e kadar menkul kıymet satı bedelini hesabı da hazır bu u durur
Banka bu hesaptan a ılan bedeli tahsile yet ilidir bedel nakden de ödenebilir. Müşterinin t lep
etti i repo vadesi ona karşı gelen ters repo işleminin vadesini şıyorsa ters repo geri satma
vadesinde alış yapılarak yeni bir kıymet e repo ya ılabilece i i t raflar kabul ve beyan eder.
e o ters repo işlemleriyle ilgili tüm vergiler harçlar menkul kıymet erin TCMB’de veya yet ili
saklama kuruluşlarında depo edilmesinden kaynaklanan saklama ücret eri masraflar dahil tüm
giderler vergi ve fonlar Müşteriye aittir. Repoda menkul kıymet bedelinin yatırılması ile menkul
kıymetlerin mülkiyeti Müşteriye geçer vade tarihine kadar olan etirileri Bankaya aittir.
Kararlaştırılan a ış ve satış bedelleri arası daki fark dışı d kalan di er etiriler üzerinde herhangi
bir hakkı olmadı ı ı Müşteri kabul ve beyan eder. Geri alım bedelinin vadesinde Bankaca
ödenmesiyle menkul kıymet mülkiyeti kendili inden Bankaya geçer. Ters repo işlemlerinde
menkul kıymeti mülkiyeti Bankaya geçer ve tüm getiri Bankaya ait olur. Kararl ştırılan bedelin
vade t rihinde ödenmesi ile menkul kıymet mülkiyeti tekrar Müşteriye geçer. Banka
borsadakendi nam ve hesabı a Müşteri nam ve hesabı a kendi namına Müşteri hesabı a borsa
dışı da ise sadece kendi nam ve hesabı a işlem yapacaktır. Repo ile Müşteriye satı an menkul
21

kıymetlerin üzerine herhangi bir nedenle ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, rehin ve benzeri kısıtlama
getirilmesi halinde, Bankaca uygun görülmesi durumunda menkul kıymetlerin vadede geri
alınması a iliş in Bankanı taahhüdü ortadan kalkar ve dekont ve saklama makbuzu hükümsüz
kalır. Müşteri, repoya konu menkul kıymetleri vadede geri satmadı ı ya da ters repoya konu
menkul kıymeti vadede geri almadı ı takdirde, işlem ya ılırken kararl ştırılan kıymetlerin vade
tarihinde ulaşaca ı de er üzerinden, gecikme süresi için, temerrüt faizini ve fer’ilerini ve ayrıca
işleme konu olan menkul kıymetlerin nominal de erinin % 2’si ora ı da cezai ş rt ödemeyi kabul
eder. Ters repo işleminde Banka ı mülkiyetine geçen menkul kıymetin yasaklı tahrif edilmiş
veya sahte olması sebebiyle do an sorumluluk Bankaya ait de ildir. Bu nedenle Müşteri,
Banka ı menkul kıymetin yasaklı, tahrif edilmiş veya sahteli i nedeniyle ortaya çıkan zararını
tazmin eder.
III.
15.

M

N A

M

KANAL ARI

A ARA INDA UNULMA

15.1. Şube Bankacılı ı
Müşteri Banka şubelerinde sözleşmeler yapabilir veya işlem talimatları verebilir. Banka standart
formatta hazırlanmış talimatları kulla ılması ı şart koşabilir. tandart talimat hazırlanmamış
konularda Müşterinin tereddüde yer vermeyecek kadar açık olarak hazırladı ı talimatlar işleme
alınır. Banka, Müşterinin Türkçe dışı d
ilizce veya sair yabancı dilde verdi i talimatları tüm
sorumlulu u Müşteriye ait olmak üzere kabul edip işleme alma hakkı a sahiptir.
15.2. Tablet Kulla ı ı
Banka şubeleri dışı da Müşterinin adresinde ya ılan ziyaretler sonucunda Müşteri ile sözleşme
ya ılabilir ve talimatları alınabilir. Bu sözleşme ve işlemlerin tablet veya b şkaca araçlar
kulla ılarak ya ılması halinde, Müşterinin beyanları do rudan bu araçlar aracılı ı ile alı ır ya ılı
belgelerin imaj resimleri çekilerek belgeler kayıtla ır. şlem ı lılı ı ve kolaylı ı bakımı dan
Müşterinin tablet üzerine imza atması uygulaması ya ılabilir. Bu imza Müşteri için b layıcıdır.
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16.1. Telefon ve M Bankacılı ı
Müşteri, telefon bankacılı ı ı kullanarak bu sözleşme kapsamında sunulan hizmetlerden
yaralanmak için işlem yapabilir, Bankaya sözlü talimat verebilir. Banka, Müşteriye bu amaçla
şifre verir ve kulla ı öncesi belirli güvenlik adımları ı izlenmesini işlemin yerine getirilmesi
için şart koşabilir. Bununla birlikte Banka, sadece belirli hizmetleri telefon bankacılı ı üzerinden
sunabilir. Müşteri, güvenlik nedeniyle rüşmelerinin kayıt a tı a alınmasına izin verir. şlem
ya ılabilmesi için teyit sorusu olarak Müşteriye ait bilgiler sorulur. Müşteri, Bankada kayıt ı
telefon numaralarına ait de işikli i Bankaya en kısa süre içerisinde bildirir. Banka tara ı dan
Müşterinin yurtdışı da kayıt ı numarası ın aranması halinde telefon
rüşmesine iliş in
masraflar Müşteri tara ından karşıla ır. Müşteri, M bankacılı ı ile işlem yapabilmek için cep
telefonu numarası ı ıslak imzalı talimatı ile Bankaya bildirir. Bu numaradan Müşterinin Bankaya
gönderdi i kısa mesajlar veya cevaplar Müşteriden gelen talimat veya onay niteli i dedir.
Müşteri talimatı Banka ın kendisine gönderdi i işlem şifresini veya kodunu Müşterinin Bankaya
bildirmesi ile de alınabilir.
22

16.2. Internet Bankacılı ı ve Mobil Bankacılı
ternet bankacılı ı a (i)Banka ı web sitesinden kulla ıcı kodu ve parola ile girildikten sonra
Müşterinin Bankada kayıt ı cep telefonuna SMS ile iletilen tek kullanımlık şifreyle veya
(ii)Müşteriye verilen güvenli anahtar cihazı dan oluşturu an şifreyle veya (iii) Müşteri tara ı dan
mobil uygulama aracılı ı ile akıllı telefonuna yüklenmiş ve aktivasyonu gerçekleştirilmiş olan
güvenli anahtar ile oluşturulan şifre ile giriş yapılır. Internet bankacılı ı güvenli i için Banka,
Müşteriden bazı programları yüklemesini işlem yapma ı ön ş rtı olarak talep edebilir. Müşteri,
IBAN numarası ı kullanmaksızı işlem yapmadan önce Internet Bankacılı ı üzerinde işlemini
IBAN kullanmadan gerçekleştirdi i i belirten butonu tı layarak kabul beyanında bulunur. Banka,
mobil uygulamalar üzerinden Müşteri tara ı dan akıllı telefonlara ve tabletlere indirilebilen
bankacılık uygulaması ile Müşteriye bankacılık işlem yapma yetkisi tanıyabilir. Müşteriye ait
ternet Bankacılı ı kulla ıcı kodu ve parolası girildikten sonra Müşterinin güvenli anahtar
ciha ıyla tek kullanımlık şifre üreterek girmesi, güvenli anahtar cihazı yoksa mobil güvenli
anahtar aktivasyonu yapması gerekir. Banka, mobil bankacılık için özel işlem koşulları
belirleyebilir. Müşteri, internet ve mobil bankacılık kanalları ı kullanırken, Bankaya güvenli
ortamda talimat iletmek için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Müşteri kendi güvenli i için,
bu kanallar üzerinden işlem yaparken Banka tara ı dan talep edilen ek güvenlik süreçlerini
tamamlamayı kabul eder.
16.3. ATM Üzerinden Ya ılan şlemler
Müşteri, nakit çekme ve nakit yatır a özelli i dolayısıyla ATM’lerden kendi başı a
gerçekleştirdi i ve imza karşılı ı yapılması mümkün olmayan di er işlemlerin sadece banka
kayıtları ile ispat edilebilece i i kabul eder. Nakit yatır a özelli i bulunan ATM’ler bakımı dan,
ATM’ye nakit yatırılması durumunda, beyan edilen tutar ile banka yetkililerince zar ın veya ATM
kasası ın açılması sırasında tutulan tutanak arasında farklılık olması halinde Banka ın saptadı ı
tutar esas alınır. Banka yetkililerince tespit edilen tutar, tutanak veya sair şekilde düzenlenen
kayıt belge veya delil ile ispatlanabilir.
16.4. Faks Talimatları
Müşteri, bu sözleşme kapsamındaki hizmetlerden yararlanmak üzere faks talimatı verebilir.
Müşteri teyit olarak ıslak imzalı ve yazılı orijinal talimatı ve sair belge asılları ı aynı gün Bankaya
ulaştır akla yükümlüdür. Bu talimata istinaden ya ılan işlemler yazılı teyit gönderilmese dahi
geçerlili ini korur. Faks ile ıslak imzalı talimat arası da fark olursa Bankaya ilk ulaş n talimat
esas alı ır. Faks ile gönderilen talimat üzerinde yanlışlı , eksiklik, de işikliklerden, ilk bakışta
ayırt edilemeyecek imza benzerliklerinin sonuçlarından, teknik sebeplerden, iletişim cihazlarının
çalışmaması, arızalanması nedeniyle Banka ı talimatı yerine getirememesinden dolayı, kusuru
olmaması şartıyla, Banka sorumlu olmaz. Müşteri Bankaya faksla talimat vererek iletişim aracı ın
güvenlik riskleri de dahil işlemin tüm risklerini üstlenir. Faksla verilen talimat Bankaca yerine
getirilmedi i takdirde Müşteriye bildirimde bulunur. Taranmış (scan edilmiş) olarak e-posta
ekinde gönderilen talimatlar da faks talimatı hükmündedir. Müşteri tara ı dan Bankaya bildirilen
faks numara/ları ile e-posta adres/leri Banka kayıt arında iletişim adresi olarak kulla ı abilir,
Banka bu adresler dışı daki adreslerden gelecek talimatları işleme alıp almamakta serbesttir.
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Müşteri, faksla, e- o t veya elefon Bankacılı ı, nternet Bankacılı ı veya Mobil Bankacılık
üzerinden verdi i talimatların yazılı işlem t limatı iteli inde o du unu kabul eder. Müşteri
t limat rı ın veriliş anı konusunda Banka kayıtları esas alı ır. Müşteri, elefon Bankacılı ı,
nternet Bankacılı ı veya Mobil Bankacılık kullanımı için gerekli kullanıcı adı/kodu, şifre, PIN,
parola, de işken parola ve benzeri Müşterinin şahsı a özgü bileşenler ile hesap numarası, banka
kartı veya kredi kartı numarası, güvenlik kodları, müşteri numarası gibi kendisine ait tüm bilgileri
gizli tut r. Müşteri, anılan bileşen ve bilgileri üçüncü kişilerle hiçbir şekilde paylaşmaz. Aksi
halde, ortaya çıkacak zararlardan sorumluluk Müşteriye aittir.
IV. SON HÜKÜM
18. AMANAŞIMI
Bankaların ema eti de bulunan hisse senedi ve t viller, yatırım fonu katı a belgeleri, çek
karnesi teslim edilmemiş dahi olsa çek karnesi verdikleri müşterileri adına açılan mevduat
hesaplarında bulunan tut rlar, havale bedelleri, mevdu t alacak ve emanet erin zaman şımı
süresi sonuna kadar işleyecek faizleri ile katı a hesabına ilişkin kar payları da dahil olmak
üzere her türlü mevdu t katı ım fonu, ema et ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi,
herhangi bir yazılı t limatı t rihinden b şlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımı a u rar.
Bankalar bir t kvim yılı içinde zamanaşımı a u rayan ve ilgili mevzuatta belirti en tut r ve
üzerindeki her türlü mevdu t katı ım fonu, emanet ve alacakların hak sahiplerini, baş uruda
bulunmadıkları t kdirde hesapları ı Fona devredilece i hususunda, izleyen t kvim yılı ın Ocak
ayı sonuna kadar iadeli t ahhüt ü mektupla uyarmak oru d dır. Söz konusu mevdu t katı ım
fonu, ema et ve alacaklar ile yasal tut rın a tı daki her türlü mevdu t katılım fonu, ema et ve
alacaklar Şub t ayı ın başı dan itibaren Banka ı kendi i ter et sitesinde liste halinde dört ay
üddet e ilan edilir. Banka, söz konusu listelerin kendi i ternet sitesinde ilan edildi i hususunu,
Şub t ayı ın 15. gününe kadar ülke genelinde yayım yapan ve ilan t lebi tarihinde Basın lan
Kurumu listelerindeki tirajı en yüksek ilk beş gazeteden ikisinde Bası lan Kurumu aracılı ıyla
iki gün süreyle ilan eder. ter et sitelerinde ilan edilen listeler, bankalar t ra ı dan eşzamanlı
olarak ayrıca Kuruluş Birliklerine ve Fona gönderilir. Kuruluş Birlikleri ve Fon bu listeleri Mayıs
ayı ın sonuna kadar konsolide edilmiş olarak kendi i ter et sitesinde yayı lar. lan edilen
zamanaşımı a u ramış her türlü mevdu t katı ım fonu, ema et ve alacaklardan Haziran ayı ın
15. gününe kadar hak sahibi veya mirasçıları tara ı dan aranmayanlar, faiz ve kâr payları ile
birlikte Haziran ayı sonuna kadar Fonun
MB’deki veya Fon Kurulu t ra ı dan belirlenecek
bankalar nezdindeki hesaplarına devredilir. Söz konusu hesap, ema et ve alacakları devretmekle
yükümlü bankalar, bu durumu, hak sahiplerinin kimlik bilgileri, adresleri ve hakları ın faiz ve kâr
payları ile birlikte ulaştıkları tutarlar
terilmek sureti le düzenlenecek bir liste ile devir
t rihinden itibaren bir hafta içerisinde Fona bildirmekle yükümlüdür. Söz konusu mevdu t,
katı ım fonu, ema et ve alacaklar, faiz ve kar payları ile birlikte devir t rihi itibariyle Fon
t ra ı dan gelir kaydedilir. Zamanaşımı a u ramış mevdu t katı ım fonu, ema et ve alacaklar ile
bunlara ait faiz ve kar payları için düzenlenecek liste örnekleri ve bunların hangi hesaplara
yatırılaca ı veya ne suretle tevdi ve teslim edilece i, Fon t ra ı dan kuruluş birlikleri vasıtasıyla
bankalara duyurulur. Kiralı kasalardaki kıymetler için zaman şımı, kasa kira bedelinin en son
t sil edildi i ya da kasa ı en son açıldı ı t rihten itibaren başlar. Ergin olmayanlar adı a ve
yalnızca bunlara ödeme ya ılmak kaydıyla açtırılan hesaplarda, zaman şımı süresi kişinin ergin
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o du u tarihte işlemeye başlar. Yetkili merciler tara ı da üzeri e bloke ko ula hesaplarda
zama aşımı süresi bloke i ko du u tarihte durur. Zama aşımı süresi, hesaptaki bloke i
kaldırıldı ı tarihte itibare işlemeye devam eder.
19. SUÇ GE
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Ba ka veya Grubu di er üyeleri i suç geliri i akla ması ve terörizmi i sma ı ı
e esi ve yaptırıma tabi kişi veya kuruluşlara i sal hizmet veya di er hizmetleri
verilmesi i
e esi ile ilgili çeşitli ülkelerdeki ka u ve mevzuata uygu davra aları
gerekir.
ka, söz ko usu ka u ve mevzuat uyarı ca ya ılması gereke her türlü işlemi
yapabilir ve rubu di er üyeleri e de gerekli işlemi yapmaları y ü de talimat verebilir. Söz
ko usu işlem, aşa ıdakileri içermekle birlikte bu larla sı ırlı de ildir: (a) Ba ka sistemleri ya da
rubu di er üyeleri i sistemleri aracı ı ıyla Müşteri tara ı da veya Müşteriye gö derilmiş
her türlü ödeme mesajı ve di er bil i i veya müşteri talimatları ı durdurulması, e elle esi
ve i cele esi; (b) Yaptırımlı bir kişiye veya kuruma ait bir ismi gerçekte o kişi veya kuruma
ait olup olmadı ı ı belirlemek içi daha ayrı tı ı araştır a ya ılması. Ba ka veya rubu hiçbir
üyesi, herha i bir şahsı şu ede lerde dolayı u radı ı zarar (gerek do ruda gerekse
dolaylı zarar veya kâr kaybı, veri ya da hisse kaybı ya da hasarda a ır kusuru olmadı ı
takdirde sorumlu olmaz: (i)
ka ı ke di takdiri de, kısme veya tamame söz ko usu
ka u ve mevzuat uyarı a yapması gerekti i i düşü dü ü her
i bir işlem ede iyle
ka ı veya rubu di er üyeleri i işbu Sözleşme kapsamı daki görevleri i veya di er
yükümlülükleri i yeri e getirmede gecikmeleri veya yeri e getirememeleri, (ii)
ka ı bu
madde kapsamı daki hakları ı kulla ası. Ba ka ı yapabilece i işlem, belirli bilgileri
işle mesi i
eyebilir veya geciktirebilir. Ba
ya da Grubu hiçbir üyesi, Ba ka ı bilgi
sistemleri de, bu madde uyarı a ya ıla işleme tabi her
i bir ödeme mesajı ve müşteri
talimatı ı söz ko usu işlem ya ılırke erişildi i saatte do ru veya gü cel olaca ı a dair
gara ti vermezler. Yürürlükteki ka u ve mevzuatı
elikli koşulları a tabi olmak kaydıyla,
ka, mümkü ola e kısa sürede, söz ko usu koşulları varlı ı ı Müşteriye bildirmek içi e
iyi gayret esası ile hareket eder. Suç geliri i akla ması ı
e esi e ilişki mevzuat
uyarı ca Ba a, para ı kay ı ya da kulla ım amacı a y elik teyit edici belge ya da
bilgileri Müşteride talep edebilir. Müşteri talep edile bilgi ve belgeleri sa amak oru dadır.
20. ATCA (Yaba cı Hesaplar Vergi Uyum Mevzuatı)
Yab cı hesaplar vergi uyum mevzuatı gere i e A erika Vergi Mükellefleri i hesap
bilgileri i A erika Birleşik Devletleri ve Türkiye Cumhuriyeti arası da imzala
uluslararası
sözleşmeye daya rak T.C. Maliye Baka lı ı a iletilmesi gerekmektedir. Bu ede e, müşteriler
A erika vergi mükellefi olup olmadı ı ı Ba ya bildirmek ve gerekli formları doldurmak ile
yükümlüdür. Müşterileri Ba ya vermiş oldukları bilgiler do ru tu u da A erika vergi
yükümlülü ü hususu da tereddüt oluşması duru u d , müşterileri bu bilgiyi Ba ya vermesi
ve gerekli formları 90 gü içi de doldurması gerekir. Bu süre i so u d Ba a müşteri
hesapları ı kapatma yetkisi dahil olmak üzere eksik bilgi ve belgeleri bu u
müşterileri
“işbirlikçi olmaya müşteri” kategorisi de raporlama hakkı a da sahiptir. A erika vergi
yükümlülü ü ola müşteriler adı geçe mevzuat kapsamı da bilgileri i yetkili kurum ve
kuruluşlarla paylaşılması içi Ba kaya i i vermiş sayılırlar.
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21. TAKAS, MAHSUP, HAP S VE RE N
Banka ı bu sözleşmeden do muş veya do acak alacakları ı temi tı ı teşkil etmek üzere,
Müşterinin Banka nezdindeki her türlü hesapları ı do muş veya do cak alacakları ın,
Bankada tutulan senetlerinin, emtiayı temsil eden belgelerin, konşimentoları , hisse senetlerinin
ve tahvillerin, hamiline veya nama yazılı mevduat sertifikaları ı bunları kuponları ın ve di er
kıymetli evrakı , Banka nezdindeki sermaye piyasası araçları ın, a tı , mal ve eşyaları ın
üzerinde hapis hakkı vardır. Bunlar Bankaya rehinli olup, Müşterinin temerrüdü halinde
takas/mahsup edilir. Müşteri, Bankaya karşı herhangi bir borcu o du u takdirde, hesabı
üzerinde veya adı veya hesabına gelen EFT/havale tut rı üzerinde Banka ı rehin hakkı
ve takas mahsup yetkisini kullanabilece i i kabul eder.
22. A YE
Banka ı sözleşmeden do an tüm borç ve yükümlülüklerinin ifa yeri, hesabı açıldı ı Banka
şubesinin adresi, şube dışı kanallardan hizmet alı ası halinde Banka Genel Müdürlü ünün
Ticaret Siciline kayıt ı adresidir. Banka şube adresleri de işebilece i gibi şube yeni açılış, nakil,
kapama gibi nedenlerle Müşterilerin hesabını bulundu u şube de de iştirilebilir. Bu durumda
Banka tara ı dan Müşteriye bildirim ya ılır.
23.

D
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Banka ı yasal yerleşim yeri ve tebligat adresi yetkili Ticaret Sicili Memurlu u nezdindeki tescilli
bulunan adresidir. Bankaya ya ılan her türlü tebligat bildirim tarihindeki geçerli adresine ya ılır.
Müşterinin yerleşim yeri ve tebligat adresi müşterinin banka kayıtlarında yer alan adresidir.
Birden fazla adres yer alı orsa her biri tebligat adresi olarak kabul edilir. Banka, bunlardan
herhangi birine tebligat yapabilir. Müşterinin Bankaya bildirmiş o du u telefon, faks ve/veya
e-posta adresine hesap özeti gönderebilir ve sair bildirimler yapabilir. Müşteri, tebligat veya
e-posta adresinin ya da telefon/faks numaraları ı de işmesi halinde yeni adres ve numaralarını
Bankaya yazılı olarak ulaştır adıkça Bankaca bilinen son adres ve numaralarına ya ılan bütün
tebli er ve bildirimler geçerlidir.
24.
Müşterinin Sözleşme kapsamında Banka’ya posta, telefon, teleks, faks, SMS, e-posta ile verdi i
sözlü veya yazılı tüm talimatları, telefon bankacılı ı konuşma ses kayıt ve bantları, hesap
özetleri, Banka tara ı dan ya ılan tüm bildirimler, Banka ve Bankanı üyesi o du u veya
Bankaca ileride dahil olunabilecek di er kart sistemi kuruluşları ın defter, kayıt ve belgeleri,
bilgisayar kayıt arı, mikrofilm, mikrofiş, güvenlik kamerası çekimleri ve sair Banka kayıt arı
taraflar arası daki uyuşmazlı larda Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193.maddesi kapsamında
kesin delil sayılır.
25. UYGU ANACAK HUKUK ve UY ŞMA

K A N
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Bu Sözleşme şekil ve esas yönünden Türk hukukuna tabidir. Bu sözleşmeden kaynaklanan
uyuşmazlıklar için bireysel müşteri tüketici mahkemeleri, tüketici sorunları hakem heyetine veya
Türkiye Bankalar Birli i nezdindeki Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetine başvurabilir.
Ticari Müşteri için yetkili yar ı mercii, tanbul cra Daireleri ve Mahkemeleridir.
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26. SÖZL ŞMEN N SÜRES VE SÖZL ŞMEDE DE Ş K K YAPILMASI VE SONA ERMES
Bu sözleşme süresizdir. Sözleşmede Müşteri lehine yapılan de işiklikler derhal uygula ır.
Aleyhine ya ılan de işiklikler ise Müşteriye ya ılı olarak ya da hesap özetiyle birlikte veya SMS,
e- o ta vs. kalıcı verici saklayıcısı ile bildirilir. De işen sözleşme ş rtları bildirimde yer alan
uygulama t rihi itibariyle hesabı ı kapat mış müşterilerce kabul edilmiş sayılır ve o t ri ten
itibaren uygulanır. Taraflar, sözleşmeyi önceden ya ılı bildirimde bulunarak fes et e hakkına
sahiptir. Ancak bunun içi t rafları birbirlerine olan borç ve yükümlülüklerinin t amı ı yerine
etirilmiş olması şarttır. Mevzuatı belirli bir süre öncesinden bildirim öngördü ü fesih halleri
için bu sürelere uyulur. Bu sözleşmenin imzalanması ile Müşterinin daha önce imzalamış o du u
Bankacılı Hizmet eri Sözleşmesi yürürlü ten kalkar ve bundan sonraki işlemlerinde en yeni
revizyon tarihli BHS hükümleri uygula ır.
27. ORTAK STANDART HÜKÜMLER
Türkiye Bankalar Birli i t ra ı dan sektöre ilişkin ort k hükümler belirlenmesi halinde işlem
a ı da geçerli ortak hükümler uygula ır.
28. M Ş E

BEYANLARI

Bireysel Müşterinin aş ıdaki beyanları Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası ı oluşturur ve ancak
Müşterinin Bankaya verece i yazılı talimat ile de iştirilebilir.

o Her türlü hesap özetinin, aksini talep et edi im sürece, sadece Bankanızda kayıtlı
e-post adresime gönderilmesini t lep ve kabul ederim.
o Kart limitimin periyodik de erlendirmeler sonucunda artırılmasını t e eder,
gönderdi iniz bildirimlere 15 gün içinde itiraz et edi im durumda sürenin sonunda
limit artışı ın geçerli olaca ını kabul ederim.
o Adıma düzenlenen kart t rafıma teslim edilemezse ev adresime teslimlerde eşime,
birinci derece yakınları a ya da bir i te oturdu um kişilere; işyeri adresime
teslimlerde asi t ıma, yöneticime veya beraber çalıştı ı kişilere teslim
edilmesini talep ve kabul ederim.
o Şube veya şube dışı kanallarda iş e yaparken görüntü ve konuşmaları ın kayıt
edilmesini ve delil olarak kullanılabilece ini beyan ve kabul ederim.
o Ticari müşteri olarak sözleşmenin bir nüshasını elden

a dı ı ı beyan ederim.

o Bankanızdan kullandığım kredi işlemleri ile ilgili olarak, Bankanız tarafından maliki/
hissedarı/hak sahibi bulunduğum taşınmaz/taşınmaz hissem/aynî veya şahsî
hakkım ile ilgili her türlü bilginin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü nezdinde
kullanılan Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi (TAKBİS) aracılığıyla sorgulanmasına
ve her türlü belgenin edinilmesine muvafakat veriyorum. Bu hususta, Bankanız ve
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün herhangi bir sorumluluğu ve
yükümlülüğüne başvurmayacağımı, bu hususla ilgili olarak TKGM’ye ve
kurumunuza/şirketinize/tarafınıza karşı herhangi bir hak talebi ve yasal başvurum
olmadığını/ olmayacağını, bu hususa ilişkin olarak her türlü hak ve taleplerden
vazgeçtiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
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