MEVDUAT HESABI BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU - PTT
Hesap İşletim Ücreti

-

Ekstre Alım Ücreti (posta yolu ile)

5 TL (her gönderimde)

Faiz: Vadesiz mevduat TL ve yabancı para birimi cinsinde açılabilir Vadesiz mevduat hesabında belirlenmiş bir faiz oranı
yoktur. Vadesiz hesap açılmasından sonra mevduatınızı dilediğiniz anda vadeli hesap açarak değerlendirebilirsiniz.
Vadeli hesap açılışlarında mevduat tutarı ve vadeye bağlı olarak belirlenen faiz oranı hesap cüzdanı veya işlem
dekontunda yer alır. Vade süresinde vadeli hesap üzerinde tasarruf edilemez ve vadeli hesabın vadesinden önce
bozulması Banka onayına bağlıdır. Mevduatın vadesinden önce bozulması halinde, vadesiz hesaba ilişkin faiz ödenmez.
Vadeli mevduatın vade gününden önce çekilmemesi veya aksine talimat olmaması halinde mevduatınız önceki vade ile
aynı veya aynı vade yoksa benzer vade ile yenileme tarihindeki faiz oranı ile yenilenir.
Ücretler: Bu formda süreklilik arz eden ve niteliği gereği işlem anında bilgisi verilemeyen ücretlere yukarıda yer
verilmiştir. 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 kullanımını durdurabilir. Ürün ve hizmeti kullanmaya devam etmeniz halinde ise ücret artışını
kabul etmiş sayılırsınız. Ücretler nakit olarak veya vadesiz mevduat hesabından tahsil edilir. Hesaplarınız aracılığı ile
yapacağınız EFT, havale, SWIFT gibi anlık işlemlere ilişkin ücretler hakkında işlem anında bilgi verilir. Onayınız üzerine
ücret tahsil edilir ve işlem dekontunda yer alır. Anlık işlem ücretleri bilgisine internet sitemizden ve şubelerimizdeki
panolardan da ulaşılabilir.
Müşteri kategorisi: Banka, farklı müşteri kategorileri belirleyebilir, farklı kategorilerdeki müşterilerin kullanımındaki
ürün ve hizmetler için indirim ve istisna uygulayabilir. Kategorilerin şartları sağlanmasına rağmen indirim ve istisnalarda
değişiklik yapılabilir. Kategori koşullarının sağlanmaması halinde o tarih itibari ile geçerli olan ücret ve faiz oranları
uygulanır.
Ödeme hizmetlerine ilişkin sözleşme öncesi bilgilendirme: Bu form Burgan Bank A.Ş. Bankacılık Hizmetleri
Sözleşmesinin (BHS) eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. Ödeme hizmetlerine ilişkin şartları içeren BHS, ödeme hizmeti
sağlayıcısı olan Bankamız internet sitesinde yayınlanmaktadır.
Kişisel veriler mevzuatı kapsamında haklarınız: (a)Veri sorumlusu Burgan Bank AŞ, olup bilgileri aşağıda yer
almaktadır. (b) Bankamız ile paylaştığınız kişisel veriler, bankacılık hizmetlerinin sunulması şartlarının sağlandığının
belirlenmesi, hizmetlerin ifası ile hizmet kalitesinin arttırılması için istatistiki değerlendirmeler yapılması ve benzeri
amaçlar ile işlenir. (c) İşlenen veriler bu amaçlarla bankanın ana hissedarı Burgan grup ve iştirakleriyle, bankaya hizmet
sağlayanlar, kişisel veri tutan kurum ve kuruluşlar kanunen yetkili kişilerle ve diğer üçüncü kişilere aktarılabilir. (ç) Kişisel
verileriniz BHS ile bankamıza verdiğiniz yetki ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında bizzat tarafınızdan veya üçüncü
kişilerden toplanır.(d) Bankamız ile paylaştığınız kişisel verileriniz hakkında (i) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini
öğrenme, (ii) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların
amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı
üçüncü kişileri bilme, (v) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (vi)
kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) işlenen verilerinizin münhasıran otomatik
sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (viii) kişisel verilerin
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde verilerinizin silinmesini, (ix) kişisel verilerin kanuna aykırı
olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Bu formu imzalamanız durumunda adınıza vadesiz TL hesabı açılacaktır. Vadesiz mevduat hesabınız
açıldıktan sonra dilediğiniz zaman başka para biriminden ve türden vadesiz/vadeli hesap açabilirsiniz.
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