ÜRÜN BİLGİ FORMU
ÜRÜN ADI : ÇEK KARNESİ
İŞLEM
KANALI

MAKSİMUM TAHSİLAT
ÜCRET
PERİYODU

HİZMET ADI

TANIMI

Başvuru

TL/YP
Başvuru
Yaprak)

Çek
Karnesi
Ücreti
(10 Şube

İşlem Anında

Başvuru

TL/YP
Başvuru
Yaprak)

Çek
Karnesi
Ücreti
(25 Şube

İşlem Anında

Muamelesiz İade

Muamelesiz
Masrafı

Çek
Düzeltme
Hakkı
Kullandırma
Karşılıksız Çek
Elden Ödeme
Çek
Karnesi
İstihbaratı
Kayıp
Çek
Yaprağı
Kaydetme
KKB Çek Sorgu

Çek

İade

İşlem Anında

Şube
Şube

İşlem Anında

Şube
Şube

İşlem Anında

Şube
KKB Çek Durum Raporu
İ-Şube
Ücreti
ATM

-

İşlem Anında

ÜCRETLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ VE DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMLERİ:
İşbu formdaki faiz ve ücretler 1 Ekim 2014 - 31 Aralık 2015 tarihleri arasında geçerlidir.
Ücrete ilişkin değişiklikler ise 30 gün önceden tarafınıza e-posta, kısa mesaj kaydı tutulan telefon ile
veya yazılı olarak veya (kısa mesaj, e-posta, internet ve benzeri araç veya ortamdaki kalıcı veri
saklayıcısı ile bildirilir. Bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonrasına kadar ürünün veya
hizmetin kullanımından vazgeçme hakkınız bulunmaktadır. Bu hakkın kullanılması halinde tarafınızdan
hiçbir şekilde yeni döneme ait ek bir faiz ve ücret tahsil edilmeyecektir. Ürün kullanımı veya hizmet
almaya devam edilmesi durumunda değişikliğin kabul edildiği varsayılır. Ürün veya hizmetin
kullanımıyla ilgili ücret değişikliğinin kabul edilmemesi durumunda Bankamızın tarafınıza bu hizmeti
vermeyi durdurma hakkı saklıdır.
Gerçekleştirilecek ücret artışı bir takvim yılı içinde Türkiye İstatistik Kurumunca (“TÜİK”) bir önceki
yılsonu itibariyle açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeksi artış oranının 1,2 katı ve üzerinde ise; artış
onayınızın alınması koşuluyla yürürlüğe girer. Artışın TÜİK tarafından açıklanan bir önceki yılsonu
itibariyle açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeksi artış oranının 1,2 katına kadar olması halinde, artış için
yukarıdaki maddede açıklanan 30 gün önceden bildirim süreci ve vazgeçme hakkı geçerlidir.

TAHSİLAT ŞEKLİ:
Nakden veya hesaben veya müşterinin talebine bağlı olarak kredi kartı hesabına borç kaydedilmek veya
kredili mevduat hesabının limitinden tahsil edilmek suretiyle yapılır.
Yukarıda özetlenen konular dışında her türlü detaylı bilgi Sözleşme’de yer almakta olup, dikkatle
inceleyebilmeniz ve anlaşılmayan konularda Bankamızdan detaylı açıklama talep edebilmeniz amacıyla
…………...................................................... Sözleşmesine ek olarak, bu formun bir nüshası tarafınıza
teslim edilmiştir.
Banka yetkilileri Adı Soyadı ve İmzası:
Okuyup uygun bulmanız durumunda, bu 2(iki) nüsha düzenlenmiş formu imzalayarak 1(bir) nüshasını
saklayınız.
Müşterinin Adı Soyadı ve İmzası: Tarih:

