ÜRÜN BİLGİ FORMU / PRODUCT INFORMATION FORM
PRODUCT NAME: LETTER OF GUARANTEE
ÜCRET ADI /

ASGARİ KOMİSYON
TUTARI / MINIMUM

KOMİSYON ORANI /

TAHSİLAT PERİYODU /

FEE DESCRIPTION

COMMISSION

COMMISSION RATE

COLLECTION PERIOD

AMOUNT
TEMİNAT
MEKTUBU
KOMİSYON /

%4

Dönemsel

-

LETTER OF
GUARANTEE

-

COMMISSION
GECİKME FAİZ ORANİ (*): - / DEFAULT INTEREST RATE (*): -

HİZMET ADI / ÜCRET TANIMI /
DESCRIPTION DESCRIPTION OF
OF SERVICE
FEE

İŞLEM KANALI
TAHSİLAT
/
ÜCRET PERİYODU /
TRANSACTION / FEE
COLLECTION
CHANNEL
PERIOD

TL Teminat Mektubu
Dosya Açılış Masrafı
/ TL Letter of
Guarantee File
Issuing Expense

Mektup Açılış /
Letter Issuing

Mektup Teslimi
/ Letter
Delivery

Şube / Branch

100 TL

Kur Riskli / YP
Teminat Mektubu
Dosya Açılış Masrafı
/ File Issuing expense
for the Letter of
Guarantee with
Şube / Branch
Foreign Exchange
Risk; File Issuing
expense for
the Foreign Currency
Letter of Guarantee

100 TL

Başka Şubeden
Mektup Teslim
Masrafı / Expense of
Letter of Guarantee

Şube / Branch

Delivery from another
Branch
TL Teminat Mektubu
İptal / İade Erme
Masrafı / TL Letter of
Guarantee
Cancellation / Return
Expense

İptal Etme
/İade Etme /
Cancellation /
Return

Şube / Branch

Kur Riskli / YP
Teminat Mektubu
İptal/ İade Etme
Masrafı / Cancellation
/ Return Expense for
the Letter of
Guarantee with
Şube / Branch
Foreign Exchange
Risk; Cancellation /
Return Expense for
the Foreign Currency
Letter of Guarantee

Vade Uzatımı /
Extension of
Term

Teyit Yazısı
Hazırlama /
Preparation of
Confirmation
Letter

Teminat Mektubu
Vade Uzatımı Masrafı
/ Term Extension
Şube / Branch
Expense for the
Letter of Guarantee
Teminat Mektubu
Teyit Yazısının
Hazırlanması Masrafı
/ Preparation
Expense for the
Letter of Guarantee
Confirmation Letter

Şube / Branch

-

(*):Komisyon, masraf, ücret ve tazmin olmuş teminat mektubu tutarlarının ödenmediği
durumlarda tahsil edilecek, gecikme faizi oranıdır. / (*): The default interest rate to be
collected when commission, expense, fee and compensated letter of Guarantee
amounts are not paid.

ÜCRETLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ VE DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMLERİ / EFFECTIVE
TERM OF THE FEES AND NOTIFICATION OF CHANGES:
İşbu formdaki bilgiler, faiz, ücret, masraf ve komisyon tutarları 1 Ocak 2017 - 31 Aralık
2017 tarihleri arasında geçerli olacak olup; faiz, ücret, masraf ve komisyon tutarı
değişiklikleri 30 gün önceden tarafınıza eposta, ATM, telefon, kısa mesaj veya benzeri
araçlarla bildirilecektir. Uygulama tarihinden sonraki 15 gün içinde ürünün veya
hizmetin kullanımından vazgeçme hakkınız bulunmaktadır. Bu hakkın kullanılması
halinde tarafınızdan hiçbir şekilde yeni döneme ait ek bir faiz, ücret ve/veya komisyon
tahsil edilmeyecektir. / The information, interest, fee, cost and commission amounts
stated in this form shall be valid between the dates September 01, 2013 - December
31, 2014 and the changes in such fee, cost and commission per year shall be notified
to your side 30 days in advance through e-mail, ATM's, telephone, SMS and similar
means. You have the right to abandon your usage of the product or service within 15
days following the date of implementation of such fee.
Bu hakkın kullanılması halinde tarafınızdan hiçbir şekilde yeni döneme ait ek bir faiz,
ücret ve/veya komisyon tahsil edilmeyecektir. / If you exercise this right, no additional
interest, fee and/or commission shall be collected from you pertaining to the new
period. / Ürün veya hizmetin kullanımıyla ilgili ücret değişikliğinin kabul edilmemesi
durumunda Bankamızın, tarafınıza bu hizmeti vermeyi durdurma hakkı saklıdır. / If you
do not accept the relevant fee changes concerning the usage of the product or service,
our Bank reserves the right to suspend the provision of such service to you.
Yıllık % 20’yi aşan ücret, masraf ve komisyon tutarı değişiklikleri için ayrıca talebiniz
alınacaktır. / Your respective request shall be obtained for changes in the fees which
exceed 20% per year.
TAHSİLAT ŞEKLİ / FORM OF COLLECTION:
Ürün ve hizmet tipine göre, nakden veya hesaben veya müşterinin talebine bağlı olarak
kredi kartı hesabına borç kaydedilmek veya kredili mevduat hesabının limitinden tahsil
edilmek suretiyle yapılır. / Depending on the type of product and service, collection is
made in cash or on account, or at the request of the Customer, by debiting the credit
card account or collecting from the overdraft account limit.
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. / All kinds
of detailed information other than above-summarized matters are included in the
Agreement, and we hereby deliver a copy of this form to you, attached to the
.................................................................Agreement, in which remain unclear.
Banka yetkilileri Adı Soyadı ve İmzası / Name - Surname and Signatures of Bank
Authorities:
Okuyup uygun bulmanız durumunda, bu 2(iki) nüsha düzenlenmiş formu imzalayarak
1(bir) nüshasını saklayınız / If this form is read and approved by your side, please
kindly sign this form in two counterparts and keep one counterpart.
Müşterinin Adı Soyadı ve İmzası: Tarih / Name - Surname Signature of the
Customer: Date

