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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.
Ticari Elektronik İleti
ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ

Beyan, Onay, Rıza Ve Talep
ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻭﺍﻟﺮﺿﺎ ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ

Teslim Alma
Beyanı
ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﻼﻡ

Sözleşme İmzası
ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ

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

Onay vermeyi reddetme hakkınız vardır. Yandaki kutucuğu
imzalamazsanız onay vermeyi reddetmiş olursunuz. /
ﺇﻧﻲ ﺃﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﺭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺍﻻﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ
 ﻣﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺭﻓﻳﺔ30 ﺍﻻﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﺍﻟﻌﺎﺋﺩ ﻟﻲ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺭﻗﻡ
ﺑﻬﺩﻑ ﺗﻌﺭﻳﻑ ﻭﺗﺳﻭﻳﻖ ﻭﺗﺷﻐﻳﻝ 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.ﻟﻙ ﺍﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ
.ﺍﻟﻣﺭﺑﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ

Müşteri / ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ

ﺍﻟﺻﻼﺣﻳﺔ ﺍﻟﺣﺻﺭﻳﺔ :ﻧﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ  ........................................ﻣﻥ ﺃﺻﺣﺎﺏ
ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﻳﻣﻠﻙ ﺻﻼﺣﻳﺔ ﺍﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﻭﺍﻟﺗﺻﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺣﺻﺹ ،ﻭﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺟﻬﺔ
ﺃﻥ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭ  /ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﻳﻥ ﺃﻋﻼﻩ ﻓﻘﻁ  /ﺣﺻﺭﺍ ﻳﻣﻛﻧﻬﻡ ﺍﻟﻘﻳﺎﻡ ﺑﺟﻣﻳﻊ
ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭﺍﻟﺗﺻﺭﻓﺎﺕ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺭﻓﻳﺔ )ﺍﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ،ﺳﺣﺏ ﻛﺎﻣﻝ
ﺃﺭﺻﺩﺓ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﺟﺯء ﻣﻧﻬﺎ ،ﻭﺗﺣﻭﻳﻝ ﺍﻷﻣﻭﺍﻝ ﺍﻻﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﻭﺍﻟﺣﻭﺍﻟﺔ ﺍﻟﻣﺻﺭﻓﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺣﻭﻳﻝ
ﺍﻻﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ،ﺗﺣﺻﻳﻝ ﺍﻟﺩﻓﻊ  /ﺍﻹﻳﻔﺎء ،ﻭﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻭﺍﻟﺗﻣﻠﻳﻙ ﻭﺍﻹﺑﺭﺍء ﻭﺍﻟﺻﻠﺢ ﻭﺍﻟﺗﻧﺎﺯﻝ
ﻭﺍﻷﺧﺫ ﻭﺍﻻﺳﺗﻼﻡ ﻭﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﻭﻧﻘﻝ ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ،ﻭﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭﺍﻟﺗﺻﺭﻓﺎﺕ 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.

Paydaşların Yetkisi
ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﺼﺺ

Münhasır Yetki: Paylı hesaplar üzerinde hesap sahiplerinden
…………………………….’nin kullanım ve tasarruf yetkisi bulunduğunu,
bu bakımdan; BHS’ye konu her türlü işlemleri ve tasarrufları (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 işlemleri ve tasarrufları), yine BHS’ye konu her türlü ürün ve
hizmetlerden yararlanmayı ve bunlarla sınırlı olmaksızın diğer tüm hususlar
ile bu hususların bir kısmı veya tamamı için tüm pay sahipleri adına vekil
tayin etmeyi sadece/münhasıran yukarıda belirtilen bu kişi(ler)in
yapabileceğini belirtiriz./

