
BASIC BANKING FACT SHEET
NAME OF THE PRODUCT: Private Turkish Lira (TL)/Foreign 
Currency (FC) Current Account

RECEIVABLE COST, EXPENSE AND COMMISSION AMOUNT:

FEE VALIDITY PERIOD AND CHANGE NOTICES: 

 
As much as the CPI lower than yearly CPI declared by Turkish 
Statistical Institute (TURKSTAT) in this form shall be notified 
30 days beforehand by e-mail, ATM, phone, SMS or similar 
means.

Your request for the as much as the CPI and above times higher 
than yearly CPI declared by TURKSTAT shall be separately 
received.

You have the right to waive the usage of products or services 
within 15 days after the date of notification. 

In case the cost change of the usage of the product or service 
is not approved, the Bank reserves the right to cease providing 
the service and refuses any responsibility for not processing 
the direct debit mandates/automatic payment orders etc.

MANNER OF COLLECTION:

In cash or pay on account shall be applied according to the 
type of the product and service.

Besides the above outlined issues, information of all kinds 
may be found on the Agreement, and a copy of this form has 
been submitted to you as an attachment of General Banking 
Agreement in order for you to examine closely and request 
detailed explanations from out Bank on these issues.

TEMEL BANKACILIK ÜRÜN BİLGİ FORMU
ÜRÜNÜN ADI: Özel Cari Türk Lirası (TL)/Yabancı Para (YP) 
Hesabı

TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI:

ÜCRETLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ VE DEĞİŞİKLİK 
BİLDİRİMLERİ: 

Bu formdaki, TÜİK tarafından açıklanan yıllık TÜFE oranı kadar 
düşük oranlı ücret değişiklikleri 30 gün önceden tarafınıza 
e-posta, ATM, telefon, kısa mesaj veya benzeri araçlarla 
bildirilecektir.

Yıllık TÜİK tarafından açıklanan yıllık TÜFE oranı kadar ve daha 
yüksek oranlı ücret değişiklikleri için ayrıca talebiniz alınacaktır.

Bildirim tarihinden sonraki 15 gün içinde ürünün veya hizmetin 
kullanımından vazgeçme hakkınız bulunmaktadır. 

Ürün veya hizmetin kullanımıyla ilgili ücret değişikliğinin 
kabul edilmemesi durumunda Bankanın bu hizmeti vermeyi 
durdurma hakkı saklı olup düzenli ödeme/otomatik ödeme vb. 
talimatının gerçekleşmemesinden kaynaklı olarak Bankanın 
herhangi bir sorumluluğu söz konusu olmayacaktır.

TAHSİLAT ŞEKLİ:

Ürün ve hizmet tipine göre, nakden veya hesaben 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 Genel Bankacılık Sözleşmesi’ne ek 
olarak, bu formun bir nüshası tarafınıza teslim edilmiştir.

COST ITEM/ 
MASRAFIN ADI

TRANSACTION-CHANNEL/ 
İŞLEM-KANAL

COST AMOUNT/ 
MASRAF TUTARI

COLLECTION PERIOD/ 
TAHSİLAT PERİYODU

Account 
Maintenance Fee/

Hesap İşletim Ücreti

Will not Apply on Customer Basis 
for TL-FC Accounts/ 

TL-YP Hesaplar için Müşteri Bazında

Not applicable/ 
Uygulanmayacaktır. -

Account 
Statement Fee/ 

Ekstre Ücreti

Branch/Şube

 The fee on the “Table of Banking 
Services and Fees and Commissions 
of Credit” declared in our branches 

will be charged./ 
Şubelerimizde ilan edilen 

“Bankacılık Hizmetleri ile Kredi 
Ücret ve Komisyonları Tablosu”nda 

yer alan ücret tahsil edilir.

Per Transaction/ 
İşlem Başına

International Fund Transfer and 
Messaging Fee/Uluslararası Fon 
Transferi ve Mesajlaşma Ücreti

Mail*/Posta* *The cost of sending channel will be 
charged./ 

*Gönderim kanalı maliyeti kadar 
tahsil edilir.Fax*/Faks*



MEANS OF NOTIFICATION:

I acknowledge and approve that your Bank may send 
commercial electronic message on the goods, products, 
services, campaigns, advertisements, marketing and other 
issues belonging to both your Bank and commercial partners, 
subsidiaries or third parties by phone, call centre, fax, autodial 
machines, e-mail, SMS and other means.

Name, Surname and Signature of the Bank Representatives: 

If you read and acknowledged this document, please sign this 
form in 2 (two) copies and keep 1 (one) copy. 

Name, Surname and Signature of the Customer:

Date:   

BİLDİRİM ŞEKLİ:

Bankanızın, gerek Bankanıza ait ve gerekse de ticari iş 
ortaklarınız, iştirakleriniz veya üçüncü kişilere ait mal, ürün, 
hizmet, kampanya, reklam, pazarlama ve diğer hususlarda 
telefon, çağrı merkezi, faks, otomatik arama makineleri, 
e-posta, kısa mesaj ve diğer vasıtalarla tarafıma ticari elektronik 
ileti göndermesini kabul ediyor ve onaylıyorum.

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:  


