KİRALIK KASA SÖZLEŞMESİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU
1.

Taraflar ve Sözleşme Bilgileri
Burgan Bank A.Ş İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü, Mersis:
0140003231000116, Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No:13 Sarıyer,
İstanbul T: 0212 371 37 37, F: 0212 371 42 42, www.burgan.com.tr
Kiralık Kasa
Yıllık
Süresi

Banka
Ürünün Adı
Kasa Numarası

TCKN/VKN

Şubesi

Depozito Tutarı

Kasa Ücret/Masraf/Komisyon
2.

3.

4.

Büyük

Orta

Küçük

Kiralık Kasa Ücretine İlişkin Bilgilendirme
Adınıza kiralık kasa tahsis edilmesi halinde kira ücreti banka tarafından yıllık olarak tahsil edilir. Yıllık kira ücreti
sözleşme imza tarihi itibari ile peşin olarak ödenir. İlerleyen dönemlerde de yıllık kira ücreti yıllık periodlar halinde
tahsil edilir. Yıllık kira ücreti süreklilik arz eden bir ücrettir. Süreklilik arz eden ücretlerde bir takvim yılı içinde (1
Ocak-31 Aralık) Türkiye İstatistik Kurumun’ca bir önceki yıl sonu itibariyle açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeksi
artış oranının 1.2 katı ve üzeri oranında artış yapılması onayınıza bağlıdır. Bu oran altındaki artışlar en az 30 (otuz)
gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile tarafınıza bildirilir. Bildirim yapıldığı tarihten itibaren
15 (onbeş) gün sonrasına kadar ürünün veya hizmetin kullanımından vazgeçme hakkınız bulunmaktadır. Bu
hakkınızı kullanmanız halinde ücret tahsil edilmez. Ancak, Bankamız ürün ve hizmet kullanımı durdurabilir. Ürün ve
hizmeti kullanmaya devam etmeniz halinde ise ücret artışını kabul etmiş sayılırsınız. Ücretler nakit olarak veya
vadesiz mevduat hesabından tahsil edilir.
Müşteri kategorisi
Banka, farklı müşteri kategorileri belirleyebilir. Farklı kategorilerdeki müşterilerin kullanımındaki kiralık kasalar için
indirim ve istisna uygulayabilinir. Kategorilerin şartları sağlanmasına rağmen indirim ve istisnalarda değişiklik
yapılabilir. Kategori koşullarının sağlanmaması halinde o tarih itibari ile geçerli olan ücret ve faiz oranları uygulanır.
Burgan Bank Bankacılık Hizmet Paketleri kullanımı ile avantajlı kira ücretlerinden faydalanabilirsiniz.
Diğer Şartlar
Kiralık kasada saklanan değerlerin vergisel yükümlülüklere tabi olması halinde bu yükümlülüklerin yerine
getirilmesindeki sorumluluk tarafınıza aittir. Bu form Burgan Bank A.Ş. Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi ile Kiralık
Kasa Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Sözleşme ekleri ile birlikte bir bütündür ve imza tarihi ile yürürlüğe
girer.
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