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Ticari Elektronik İleti

Beyan, Onay, Rıza Ve Talep
ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻭﺍﻟﺮﺿﺎ ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﻼﻡ

Teslim Alma
Beyanı

Sözleşme İmzası
ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ

Banka / ﺍﻟﺒﻨﻚ
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
ﺷﺮﻛﺔﺑﻨﻚ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ

Teslim aldığınız sözleşme ile ilgili yandaki kutucuğa el yazınızla
“Sözleşmenin bir nüshasını elden aldım” yazarak imzalamanızı
istirham ederiz. /
ﻳﺭﺟﻰ ﻛﺗﺎﺑﺔ "ﺍﺳﺗﻠﻣﺕ ﻧﺳﺧﺔ ﻣﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎﻟﻳﺩ" ﺣﻭﻝ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﺳﺗﻠﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺭﺑﻊ ﺃﻋﻼﻩ
.ﺑﺧﻁ ﻳﺩﻛﻡ ﻭﺍﻟﺗﻭﻗﻳﻊ

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.’nin, kendisi, iştirakleri ve iş
ortaklarının ürünlerini ve hizmetlerini tanıtma, pazarlama, işletme,
tanıtma ya da kutlama ve temenni gibi içeriklerle tanınırlığını artırma
amacıyla BHS md. 30’daki elektronik iletişim adresime ticari
elektronik ileti göndermesini onaylıyorum.

Onay vermeyi reddetme hakkınız vardır. Yandaki kutucuğu
imzalamazsanız onay vermeyi reddetmiş olursunuz. /

ﺇﻧﻲ ﺃﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﺭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺍﻻﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﺍﻻﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﺍﻟﻌﺎﺋﺩ
 ﻣﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺭﻓﻳﺔ ﺑﻬﺩﻑ ﺗﻌﺭﻳﻑ ﻭﺗﺳﻭﻳﻖ ﻭﺗﺷﻐﻳﻝ30 ﻟﻲ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺭﻗﻡ
ﻭﺗﺭﻭﻳﺞ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋﺩﺓ ﻟﺷﺭﻛﺔ ﺑﻧﻙ ﺍﻟﺑﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺔ ﺍﻟﺗﺷﺎﺭﻛﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺃﻭ
.ﺷﺭﺍﻛﺎﺗﻬﺎ ﺃﻭ ﺷﺭﻛﺎﺋﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﻬﺩﻑ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺷﻬﺭﺗﻬﺎ ﺑﻣﺣﺗﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻬﻧﺋﺔ ﻭﺍﻟﺗﻣﻧﻳﺎﺕ

 ﻳﻌﺗﺑﺭ ﺃﻧﻙ ﺭﺍﻓﺽ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺗﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺭﺑﻊ ﻓﻲ.ﻟﻙ ﺍﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ
.ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ

Müşteri / ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ

Kişisel Veri Açık Rıza

ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺼﺮﻳﺤﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﺼﺺ

Paydaşların Yetkisi

Kişisel Verilerin Korunması Kanununa göre kişisel ve özel nitelikli
kişisel verilerimin işlenebilmesi, yurt içinde ve yurt dışına
aktarılabilmesi için açık rızam gereken (istisna kapsamında olmayan)
hallerde dahi; ürün ve hizmet kalitesi artırımı, tanıtımı ve
pazarlanması, ürün çalışmaları, müşteriye hitap eden ürün ve hizmet
tespiti, müşteri memnuniyeti çalışmaları, verim ve kârlılık artırımı,
bilgi araştırmaları, modelleme, anket ve diğer suretlerle beğeni ve
değerlendirmelerimin alınması, ölçülmesi, analiz, raporlama ve
değerlendirme yapılması, müşteri bağlılığı çalışmaları, yayın,
promosyon ve ticari elektronik ileti gönderimi, ar-ge faaliyetleri,
strateji belirleme, iletişim kurma gibi amaçlarla; kişisel ve özel
nitelikli kişisel verilerimi işlemenize ve yine Banka’nızın ortaklarına,
bağlı ortaklıklarına, ana ortaklığına, hâkim ortağına, doğrudan ve
dolaylı iştiraklerine ve ortaklıklarına, Bankacılık Kanunundaki kredi
kuruluşları, finansal kuruluşlar ve kuruluş birliklerine, doğrudan ve
dolaylı iş ilişkisine girdiğiniz, hizmet aldığınız veya verdiğiniz gerçek
ve tüzel kişilere yurt içinde ve yurt dışına aktarılabilmenize açık
rızam vardır. /
ﺃﻗﺩﻡ ﻣﻭﺍﻓﻘﺗﻲ ﺍﻟﺻﺭﻳﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺑﻳﺎﻧﺎﺗﻲ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻭﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺩﻑ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺟﻭﺩﺓ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ
 ﻭﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ، ﻭﺍﻟﻘﻳﺎﻡ ﺑﻧﺷﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ،ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻭﺗﻌﺭﻳﻔﻬﺎ ﻭﺗﺳﻭﻳﻘﻬﺎ
، ﻭﺍﻷﺑﺣﺎﺙ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ، ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﻭﺍﻷﺭﺑﺎﺡ، ﻭﺍﻟﻘﻳﺎﻡ ﺑﻧﺷﺎﻁﺎﺕ ﺭﺿﺎ ﺍﻟﻌﻣﻳﻝ،ﻳﻬﺗﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﻣﻳﻝ
 ﻭﺍﻟﻘﻳﺎﻡ،ﻭﺍﻛﺗﺷﺎﻑ ﻭﻗﻳﺎﺱ ﺭﺿﺎ ﺍﻟﻌﻣﻼء ﻭﺗﻘﻳﻳﻣﻬﻡ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻧﻣﺫﺟﺔ ﻭﺍﺳﺗﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺳﺗﻁﻼﻉ
 ﻭﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﻣﻧﺷﻭﺭﺍﺕ، ﻭﻧﺷﺎﻁﺎﺕ ﻭﻻء ﺍﻟﻌﻣﻼء،ﺑﻧﺷﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻖ ﻭﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﻭﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ
 ﻭﺗﺣﺩﻳﺩ، ﻭﻧﺷﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻭﺍﻟﺗﻁﻭﻳﺭ،ﻭﺍﻟﺗﺭﻭﻳﺟﺎﺕ ﻭﺍﻟﺭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺍﻻﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ
ﺍﻻﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺎﺕ ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻁﻠﺏ ﻣﻭﺍﻓﻘﺗﻲ ﺍﻟﺻﺭﻳﺣﺔ
)ﺍﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻛﻭﻥ ﻓﻲ ﻧﻁﺎﻕ ﺍﻻﺳﺗﺛﻧﺎءﺍﺕ( ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺑﻳﺎﻧﺎﺗﻲ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻭﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﻭﺗﺣﻭﻳﻠﻬﺎ
 ﻭﺗﺣﻭﻳﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺷﺭﻛﺎء ﺑﻧﻛﻛﻡ ﻭﺷﺭﻛﺎﺋﻪ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﻳﻥ ﻟﻪ ﻭﺷﺭﻛﺎﺋﻪ،ﻓﻲ ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﺑﻼﺩ ﻭﺇﻟﻰ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺑﻼﺩ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﻳﻥ ﻭﺷﺭﻛﺎﺋﻪ ﺍﻟﺣﺎﻛﻣﻳﻥ ﻭﺷﺭﺍﻛﺎﺗﻪ ﻭﺍﺷﺗﺭﺍﻛﺎﺗﻪ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻭﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻭﻣﺅﺳﺳﺎﺕ
ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻭﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺍﺗﺣﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ ﻭﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺎﺕ
ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻭﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻟﻛﻡ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻋﻣﻝ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻳﺭ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻣﻌﻬﺎ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻣﻧﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﻘﺩﻣﻭﻥ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﺑﻼﺩ ﻭﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺑﻼﺩ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺣﻣﺎﻳﺔ
.ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ

Tüm Pay Sahipleri Müştereken: Paylı hesaplar üzerinde tüm pay
sahiplerinin müştereken (birlikte) kullanım ve tasarruf yetkisi
bulunduğunu, bu bakımdan; BHS’ye konu her türlü işlemlerin ve
tasarrufların (hesapları kullanma, hesapların bakiyesini kısmen veya
tamamen çekme, EFT, havale, virman yapma, ödemeyi/ifayı alma,
rehin, temlik, ibra, sulh, feragat, ahzu kabz, kabul, hesap kapama,
hesap nakli ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü işlemlerin ve
tasarrufların), yine BHS’ye konu her türlü ürünlerden ve
hizmetlerden yararlanmanın ve bunlarla sınırlı olmaksızın diğer tüm
hususlar ile bu hususların bir kısmı veya tamamı için tüm pay
sahipleri adına vekil tayin etmenin tüm pay sahiplerince müştereken
(birlikte) yapabileceğini belirtiriz./
 ﻧﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺟﻣﻳﻊ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﺣﺻﺹ ﻳﻣﻠﻛﻭﻥ ﺻﻼﺣﻳﺔ:ﺟﻣﻳﻊ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﺣﺻﺹ ﻣﺷﺗﺭﻛﻳﻥ
 ﻭﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺟﻬﺔ ﺃﻥ،(ﺍﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﻭﺍﻟﺗﺻﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺣﺻﺹ ﻣﺷﺗﺭﻛﻳﻥ )ﻣﻌﺎ
 ﺳﺣﺏ،ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭﺍﻟﺗﺻﺭﻓﺎﺕ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺭﻓﻳﺔ )ﺍﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ
 ﻭﺗﺣﻭﻳﻝ ﺍﻷﻣﻭﺍﻝ ﺍﻻﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﻭﺍﻟﺣﻭﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﺻﺭﻓﻳﺔ،ﻛﺎﻣﻝ ﺃﺭﺻﺩﺓ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﺟﺯء ﻣﻧﻬﺎ
 ﻭﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻭﺍﻟﺗﻣﻠﻳﻙ ﻭﺍﻹﺑﺭﺍء ﻭﺍﻟﺻﻠﺢ، ﺍﻹﻳﻔﺎء/  ﺗﺣﺻﻳﻝ ﺍﻟﺩﻓﻊ،ﻭﺍﻟﺗﺣﻭﻳﻝ ﺍﻻﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ
 ﻭﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭﺍﻟﺗﺻﺭﻓﺎﺕ،ﻭﺍﻟﺗﻧﺎﺯﻝ ﻭﺍﻷﺧﺫ ﻭﺍﻻﺳﺗﻼﻡ ﻭﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﻭﻧﻘﻝ ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ
ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﺗﻛﻭﻥ ﻣﺣﺩﻭﺩﺓ ﺑﻬﺫﻩ ﺍﻷﻣﻭﺭ( ﻭﺍﻻﺳﺗﻔﺎﺩﺓ ﻣﻥ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ
ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺭﻓﻳﺔ ﺃﻳﺿﺎ ﻭﺗﻭﻛﻳﻝ ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﺑﺎﺳﻡ ﺟﻣﻳﻊ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﺣﺻﺹ
ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻷﻣﻭﺭ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﺗﻛﻭﻥ ﻣﺣﺩﻭﺩﺓ ﺑﻬﺫﻩ ﺍﻷﻣﻭﺭ ﻭﺃﻳﺿﺎ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺑﻌﺽ
.(ﺃﻭ ﻛﺎﻣﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻣﻭﺭ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﻘﻳﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺟﻣﻳﻊ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﺣﺻﺹ ﻣﺷﺗﺭﻛﻳﻥ )ﻣﻌﺎ

