Hesaplı Kart Bilgilendirme Formu

ĠliĢkili Olduğu Kredi Kartı SözleĢmesi Numarası:
İmzalamış olduğunuz işbu form, 14.05.2013 tarihinde yayımlanan ve 01.09.2013 tarihi itibarıyla
yürürlüğe giren Türkiye Bankalar Birliği‟nin Bankalar ile Bireysel Müşterileri Arasında İmzalanacak
Sözleşmelerin Şekil ve İçeriğinde Yer Alması Gereken Asgari Hususlar ile Sözleşmelerin Uygulanacağı
İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) gereği tarafınızı bilgilendirmek amacıyla
düzenlenmiştir.
Kredi Kartları Üyelik Sözleşmesi tahtında, Banka‟da uygulanmakta olan güncel ücret, masraf ve
komisyon tutarları ile bu tutarların artış oran ve sıklıkları işbu formda yer almaktadır. İmzalamış
olduğunuz Kredi Kartları Üyelik Sözleşmesi„nde yer alan ücret, masraf ve komisyon tutarları, bu
tutarların artış koşulları ile işbu formda yer alan aynı kalemlere ilişkin tutarların ve koşulların çelişmesi
halinde işbu formdaki tutarlar ve koşullar geçerli sayılacaktır.
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Kredi Kartına Sağlanan Ek Hizmetler
Akdi Faiz / Nakitavans / Limit AĢım Faizi
Gecikme Faizi
Nakitavans Komisyonu
Nakitavans Ücreti Yurtiçi
Nakitavans Ücreti YurtdıĢı
Kart DeğiĢim ve Yenileme Ücreti

Ücreti
2,02%
2,52%
3,20%
5.- TL
5-USD
7,50.- TL

7 Ekstre Ücreti

1.- TL

8 Gecikme Ücreti
9 Kart Basım Ücreti

2.- TL
15.- TL

TAHSĠLAT PERĠYODU

İşlem başına alınır.
İşlem başına alınır.
3. talep itibariyle alınır.
Son 3 ay öncesi için ekstre talepleri
için ekstre başına alınır.
Bildirim başına alınır.
İlk harcama ile ilk ekstrede uygulanır

ÜCRETLERĠN GEÇERLĠLĠK SÜRESĠ VE DEĞĠġĠKLĠK BĠLDĠRĠMLERĠ:
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.

Faiz artırımına iliskin bildirim tarihinden itibaren en geç 60 (altmış) gün içinde tüm borcunuzu ödeyip
kredi kartını kullanmaya son verdiğiniz takdirde faiz artısından etkilenmeyeceksiniz. Tarafınızca talep
edilmesi suretiyle kredi kartını iptal ettirmek ve sözleşmeyi feshetmek hakkına sahipsiniz.
Bankamızın, işbu Form‟un tarafınıza iletildiği tarih itibarıyla, bir gruba ve/veya işlemin özelliklerine bağlı
olarak, ilan edilen standart ücretlerin altında istisnai bir fiyat uygulayarak kullandırdığı ürün ve
hizmetlerin fiyatını, yine Bankamızca ilan edilen standart fiyatın altında kalmak veya azami fiyata
getirmek suretiyle yapacağı faiz, ücret ve/veya komisyon değişikliklerinde, işbu Form‟da belirtilen
fiyatlar ile artış kuralları ve oranları tarafınıza uygulanacak olup, Bankamızın bu çerçevede ayrıca bir
bilgilendirme yükümlülüğü bulunmamaktadır.
Yıllık % 20‟yi aşan ücret, masraf ve komisyon tutarı değişiklikleri için ayrıca talebiniz alınacaktır.
DEVLETE ÖDENEN VERGĠ VE FONLAR:
Bu formda BSMV doğuran masraf, ücret ve komisyon tutarlarına %....... BSMV dahildir.
* İle işaretli işlemlerde BSMV, formda belirtilen ücret üzerinden %........ oranında hesaplanarak ücrete ek
olarak tahsil edilmektedir.
TAHSĠLAT ġEKLĠ:
Ürün ve hizmet tipine göre, nakden veya hesaben veya kredi kartı hesabına borç kaydedilmek veya
talebinize bağlı olarak kredili mevduat hesabının limitinden tahsil edilmek suretiyle yapılır.
Yukarıda özetlenen konular dışında her türlü detaylı bilgi Kredi Kartları Üyelik Sözleşmesi‟nde yer
almakta olup, dikkatle inceleyebilmeniz ve anlaşılmayan konularda Bankamızdan detaylı açıklama talep
edebilmeniz amacıyla Kredi Kartları Üyelik Sözleşmesine ek olarak, bu formun bir nüshası tarafınıza
teslim edilmiştir.
Banka yetkilileri Adı Soyadı ve Ġmzası:
Okuyup uygun bulmanız durumunda, bu 2 (iki) nüsha düzenlenmiş formu imzalayarak 1(bir) nüshasını
saklayınız.
MüĢterinin Adı Soyadı ve Ġmzası:
Tarih:

