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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 االتفاقية باليد" حول االتفاقية التي استلمتها
.في المربع أعاله 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 االلكترونية

Beyan, Onay, Rıza Ve Talep
البيان والموافقة والرضا والطلب

Teslim Alma
Beyanı
بيان االستالم

Sözleşme İmzası
توقيع االتفاقية

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 االلكترونية إلى عنوان االتصال
 من اتفاقية الخدمات المصرفية30 االلكتروني 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.لك الحق في رفض الموافقة
.على المربع في الجانب

EFRM-111-252/1

Müşteri / العميل

جميع أصحاب الحصص مشتركين :نوافق على أن جميع أصحاب الحصص يملكون
صالحية االستعمال والتصرف على الحسابات ذات الحصص مشتركين (معا) ،ومن هذه
الجهة أن جميع المعامالت والتصرفات موضوع اتفاقية الخدمات المصرفية (استعمال
الحسابات ،سحب كامل أرصدة الحسابات أو جزء منها ،وتحويل األموال االلكتروني
و الحوالة المصرفية والتحويل االلكتروني ،تحصيل الدفع  /اإليفاء ،ومعامالت الرهن
والتمليك واإلبراء والصلح والتنازل واألخذ واالستالم وإغالق الحساب ونقل الحساب،
وجميع المعامالت والتصرفات األخرى على أن ال تكون محدودة بهذه األمور) واالستفادة
من جميع المنتجات والخدمات موضوع اتفاقية الخدمات المصرفية أيضا وتوكيل
األشخاص باسم جميع أصحاب الحصص من أجل جميع األمور األخرى على أن ال تكون
محدودة بهذه األمور وأيضا من أجل بعض أو كامل هذه األمور يمكن القيام بها من قبل
جميع أصحاب الحصص مشتركين (معا).

Paydaşların Yetkisi
صالحية أصحاب الحصص

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./
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