 استمارة معلومات منتجات والخدمات المصرفية العامةTEMEL BANKACILIK ÜRÜN BİLGİ FORMU
 بالعملة/  الحساب الجاري الخاص بالليرة التركية: اسم المنتج
األجنبية

ÜRÜNÜN ADI: Özel Cari Türk Lirası (TL)/Yabancı Para (YP)
Hesabı

:مبالغ األجور والمصاريف والعموالت التي يتم تحصيلها

TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI:

فترة التحصيل

TAHSİLAT PERİYODU

-

مبلغ المصاريف

 القناة/ المعاملة
İŞLEM-KANAL

MASRAFIN ADI

.لن تطبق

لكل عميل من أجل الحسابات بالليرة
 بالعملة األجنبية/ التركية

أجرة تشغيل الحساب

MASRAF TUTARI

Uygulanmayacaktır.

يتم تحصيل األجرة المذكورة في “جدول
أجور وعموالت الخدمات المصرفية
.والقروض” المعلنة في فروعنا
لكل معاملة

İşlem Başına

اسم المصاريف

TL-YP Hesaplar için Müşteri Bazında
Şube/الفرع

Şubelerimizde ilan edilen “Bankacılık
Hizmetleri ile Kredi Ücret ve
Komisyonları Tablosu”nda yer alan
ücret tahsil edilir.

Uluslararası Fon Transferi ve /لالموال
Mesajlaşma Ücreti

.* يتم التحصيل بقدر تكلفة قناة اإلرسال

Posta*/*البريد

*Gönderim Kanalı maliyeti kadar tahsil
edilir.

:مدة صالحية األجور وتبليغ التغييرات
يتم تبليغ تغييرات األجور المذكورة في هذه االستمارة بنسبة أقل
) بقدر نسبة مؤشرTÜFE( من نسبة مؤشر األسعار للمستهلكين
 الموضحة من قبل مؤسسة اإلحصائيات التركية.أسعار االستهالك
إليكم عبر البريد االلكتروني أو جهاز الصراف اآللي أو الهاتف أو
. يوم30 الرسائل القصيرة أو غيرها من الوسائل األخرى من قبل
ويتم الحصول على طلبكم بالنسبة للتغيير األكثر من نسبة
) بقدر نسبة مؤشر أسعارTÜFE( مؤشر األسعار للمستهلكين
. الموضحة من قبل مؤسسة اإلحصائيات التركية.االستهالك
تملكون الحق في التخلي عن استعمال المنتج أو الخدمة خالل
. يوم بعد تاريخ التبليغ15
يحتفظ البنك بحق إيقاف هذه الخدمة في حال عدم الموافقة على
 ولن يتحمل البنك،تغيير األجرة حول استعمال المنتج أو الخدمة
/ المسئولية بأي شكل عن عدم تحقيق تعليمات الدفع المنتظم
.الدفع التلقائي وما شابه
:طريقة التحصيل
.يتم التحصيل نقدا أو على الحساب وفقا لنوع المنتج والخدمة
 مذكورة،إن جميع المعلومات المفصلة غير الملخصة أعاله
 وقد تم تسليم نسخة من هذه االستمارة إليكم إضافة،في االتفاقية
إلى اتفاقية الخدمات المصرفية العامة من أجل أن تدققونها بدقة
وتطلبون التوضيح المفصل من بنكنا بالنسبة للمواضيع التي لم
.تفهمونها

Hesap İşletim Ücreti

أجرة المراسلة والتحويل الدولي

أجرة كشف الحساب
Ekstre Ücreti

Faks*/*الفاكس
ÜCRETLERİN GEÇERLİLİK
BİLDİRİMLERİ:

SÜRESİ

VE

DEĞİŞİKLİK

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.

:طريقة التبليغ
إني أقبل وأوافق على إرسال الرسائل التجارية االلكترونية من
قبل بنككم إل ّي عبر الهاتف ومركز االتصاالت والفاكس وأجهزة
االتصال اآللي والبريد االلكتروني والرسائل القصيرة والوسائل
األخرى حول البضائع والمنتجات والعروض والدعايات
والتسويق واألمور األخرى العائدة لبنككم أو العائدة لشركائكم
.في العمل التجاري ومشاركاتكم أو األطراف الثالثة
:اسم وكنية وتوقيع المخولين لدى البنك
) واالحتفاظ2( يرجى التوقيع على االستمارة المنظمة كنسختين
) منها في حال موافقتكم على هذه االستمارة بعد1( بنسخة واحدة
.قراءتها
:اسم وكنية وتوقيع العميل
:التاريخ

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:		

