HGS ÜRÜN BİLGİ ve ONAY FORMU
HGS PRODUCT INFORMATION and APPROVAL FORM
SÜRESİ/ DURATION: Süresiz/ Indefinite
TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI/ AMOUNTS OF FEES, COSTS AND
COMMISSIONS TO BE COLLECTED:

MASRAFIN ADI
NAME OF FEE
HGS – Etiket
HGS - Label
HGS – Kart
HGS - Card

MASRAF TUTARI
AMOUNT OF FEE
Ücret
Fee
20TL
20TL

TAHSİLAT PERİYODU
COLLECTION PERIOD
Satış Sırasında Her Etiket Başına Bir Kez
Once Per Each Label During Selling
Satış Sırasında Her Kart Başına Bir Kez
Once Per Each Card During Selling

Ücretler; nakden veya mahsuben veya Müşteri The fees are collected in cash, on account or to the
hesabına veya müşteri kredi kartına borç account of Customer or charged to the customer's
kaydedilmek suretiyle tahsil edilir.
credit card.
Müşteri’den; masraf, ücret ve komisyon tutarları 5% Banking and Insurance Transaction Tax (BSMV),
üzerinden devlete ödenen %5 Banka ve Sigorta which is paid to the government over the amounts
Muameleleri Vergisi (BSMV) tahsil edilmektedir.
of costs, fees and commissions, is collected from
the customer.
Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin
Usûl Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe göre kural
olarak; bir takvim yılı içinde ücretlerde, Türkiye
İstatistik Kurumunca bir önceki yılsonu itibariyle
açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeksi artış
oranının 1,2 katı ve üzerinde artış yapılabilmesi için
finansal tüketiciden onay alınması, bunun altında
artış öngören değişiklikler ise finansal tüketiciye en
az otuz gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri
saklayıcısı yoluyla veya kaydı tutulan telefon
vasıtasıyla bildirilir. Bu bildirim üzerine finansal
tüketicinin kendisine bildirim yapıldığı tarihten
itibaren onbeş gün sonrasına kadar ürünün veya
hizmetin kullanımından vazgeçme hakkı vardır. Bu
hakkın kullanılması hâlinde uygulanacak ücret
artışının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilave
ücret alınamaz. Banka, vazgeçme hakkını kullanan
finansal tüketiciye uyuşmazlık konusu ürün veya
hizmeti vermeyi durdurabilir. Finansal tüketicinin
ürünü kullanmaya veya hizmeti almaya devam
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As a rule in accordance with the Regulations on
Principles and Procedures Relevant to the Fees to
be Received from the Financial Consumers;
approval of the financial consumer is taken to make
a raise in fees within a calendar year 1.2 times or
more the annual consumer price index announced
by the Turkish Statistical Institute by the end of the
year and changes stipulating an increase below
these are noticed to the financial consumer at least
thirty days in advance in written or through a
permanent data register or recorded phone call.
Financial consumer has the right to waive from
using the product or service until fifteen days after
the date of the notification. In the event using such
right, no additional fee will be charged as of the
effective date of the fee increase that will be
applied. The Bank may stop offering the subject
product or service of dispute to the financial
consumer using the right of waive. The financial
consumer shall be deemed to have accepted the
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etmesi hâlinde, değişikliğin kabul edildiği varsayılır.

change in case he/she continues to use the product
or receive the service.

İşbu Form’a konu HGS - Etiket ve HGS - Kart satışı
anlık işlem olup, işlem/satış anında geçerli olan
ücret, işlemin gerçekleştirildiği alanın yapısına
uygun olarak Müşteri’nin onayı alınmak suretiyle
tahsil edilir. Bu ücretin değiştirilmesinde yukarıda
belirtilen bildirim ve onay alma yükümlülükleri
uygulanmaz. Bu bakımdan Müşteri’nin, her HGS Etiket ve HGS - Kart alımında, işlem/satış anında
geçerli olan ücret, işlemin gerçekleştirildiği alanın
yapısına uygun olarak Müşteri’nin onayı alınarak
tahsil edilir.

The subject HGS – Label and HGS- Card sale of this
Form are instant transactions and the price valid at
transaction/sale moment is collected in compliance
with the structure of the area the transaction is
performed by obtaining the approval of the
Customer. The abovementioned obligations of
noticing and approval are not applied in changing
this fee. In this respect, in purchasing of each HGSLabel and HGS-Card by the customer, the fee valid
at the transaction/sales moment is collected in
compliance with the structure of the area the
transaction is performed by obtaining the approval
of the Customer.

BANKA

MÜŞTERİ
İşbu Form’la yapılan yazılı ve ayrıca yapılan sözlü
açıklamalar neticesinde; ürün ve tahsil edilecek
ücret ve diğer tüm hususları tam olarak anladım
ve kabul ettim. Söz konusu üründen

Sicil No: İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu / 206671
Mersis No:0047000870200019
Merkezi:Ümraniye / İstanbul
Adresi: Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:6
34768 Ümraniye / İstanbul
İnternet Sitesi Adresi: www.albarakaturk.com.tr
KEP Adresi: albarakaturk@hs03.kep.tr
Telefon/Faks: 0 (216) 666 01 01 / 0 (216) 666 16 00

BANKA KAŞE VE İMZASI

yararlanmayı talep ederim.
İşbu Form’un Banka tarafından imzalanmış bir
örneğini elden teslim aldım.
Adı-Soyadı/Unvanı:
TCKN/VKN
:
Tarih
: ………/………/…………….
İmza
:
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BANK

Register No: Istanbul Trade Register Office/ 206671
CRS No: 0047000870200019
Registered Office: Umraniye / Istanbul
Address: Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:6
34768 Umraniye / Istanbul
Website: www.albarakaturk.com.tr
REM Address: albarakaturk@hs03.kep.tr
Phone/Fax: 0 (216) 666 01 01 / 0 (216) 666 16 00

BANK SEAL AND SIGNATURE

CUSTOMER
As a result of the written and verbal statements
made by this Form; I completely understood and
accepted product, fees to be collected and all
other matters. I hereby request to benefit from
the subject product.

A copy of this Form signed by the Bank has
been delivered to me by hand.
Name, Surname/Title:
TCKN/VKN
:
Date
: ………/………/…………….
Signature:
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