BANKA KARTI VE KREDİ KARTI BİLGİLENDİRME
FORMU
ÜRÜNE AİT BİLGİLER
Ürünün Adı /Tanımı

Süresi (Vadesi)

BANK CARD AND CREDIT CARD INFORMATION
FORM

(Birlikte kısaca “Kart”
olarak anılacaklardır.)

INFORMATION ABOUT THE PRODUCT
Name/Description of Bank Card – Credit Card (Shall be
the Product
jointly referred to as “Card”.)

Sürekli

Duration (Term)

Banka Kartı - Kredi Kartı

TAHSİL EDİLECEK KÂR PAYI, ÜCRET, MASRAF VE
KOMİSYON TUTARLARI
Yenileme
Kart Adı
Ana Kart Ek Kart Üyelik
Ücreti* (Ana
Üyelik Ücreti*
Ücreti*
Kart –Ek kart)
YOK
Albaraka
80TL
40 TL
Visa Gold
YOK
Albaraka
70TL
35 TL
Visa Classic
YOK
Albaraka
90 TL
45 TL
Visa
Platinum
YOK
YOK
YOK
Albaraka
Mastercard
Gold
YOK
Albaraka
70 TL
35 TL
Mastercard
Classic
YOK
Albaraka
90 TL
45 TL
Mastercard
Platinum
YOK
YOK
YOK
Albaraka
Visa
Electron
YOK
YOK
YOK
Albaraka
Mastrecard
Maestro
YOK
YOK
YOK
Albaraka
Mastercard
Hicaz
YOK
YOK
YOK
Albaraka
Mastercard
Bereket
(TMO)
YOK
YOK
YOK
Albaraka
TROY Debit
Kart
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Permanent

AMOUNTS OF PROFIT SHARE, FEE, EXPENSE AND
COMMISSION TO BE COLLECTED
Card Name Main Card Supplementary Renewal Fee*
(Main Card Membership
Card
Supplementary
Fee*
Membership
Card)
Fee *
NOT
Albaraka
80TL
40 TL
AVAILABLE
Visa Gold
NOT
Albaraka
70TL
35 TL
AVAILABLE
Visa Classic
NOT
Albaraka
90 TL
45 TL
AVAILABLE
Visa
Platinum
NOT
NOT
NOT
Albaraka
AVAILABLE
AVAILABLE
AVAILABLE
Mastercard
Gold
NOT
Albaraka
70 TL
35 TL
AVAILABLE
Mastercard
Classic
NOT
Albaraka
90 TL
45 TL
AVAILABLE
Mastercard
Platinum
NOT
NOT
NOT
Albaraka
AVAILABLE AVAILABLE AVAILABLE
Visa
Electron
Albaraka
NOT
NOT
NOT
Mastrecard AVAILABLE AVAILABLE AVAILABLE
Maestro
Albaraka
NOT
NOT
NOT
Mastercard AVAILABLE AVAILABLE AVAILABLE
Hicaz
Albaraka
NOT
NOT
NOT
Mastercard AVAILABLE AVAILABLE AVAILABLE
Bereket
(TMO)
Albaraka
NOT
NOT
NOT
Troy Debit AVAILABLE AVAILABLE AVAILABLE
Card
Commercial Title : Albaraka Türk Participation Bank
Registry Number : İstanbul Trade Registry/206671
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: Dr. Adnan Büyükdeniz Street No:6
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* Tüm Üyelik Ücretlerine %5 BSMV dâhil edilmiştir.

* 5% BSMV (Banking and Insurance Transaction Tax) is
included to All Membership Fees.

KREDİ KARTINDA YAPILAN FATURA/VERGİ/ÇEK/SGK
ÖDEME İŞLEM ÜCRETLERİ*
0 TL - 99 TL arası Tutarlı Fatura Ödemesi
100 TL - 199 TL arası Tutarlı Fatura Ödemesi
200 TL - 299 TL arası Tutarlı Fatura Ödemesi
300 TL - 399 TL arası Tutarlı Fatura Ödemesi
400 TL - 499 TL arası Tutarlı Fatura Ödemesi

2 TL
4 TL
6 TL
8 TL
10 TL

*Fatura/Vergi/Çek/SGK Ödeme tutarları kredi kartı limiti
ile sınırlı olup yukarıdaki liste 499 TL ye kadar
hazırlanmıştır. Komisyon tutarı parametrik olup fatura
tutarının yukarıdaki parametrelere uygun olarak
artmaya devam etmesi durumunda komisyon oranı da 2
TL’nin katları şeklinde artmaya devam edecektir.
GECİKME CEZASI

GECİKMELERİN
BİLDİRİLMESİNİ

Tüm kartlar için
Sözleşmelerinde
Belirtilen şekilde

İSTİYORUM

SMS ile
GECİKTelefon ile
ME Faks ile
BİLDİRİM Mektup ile
ÜCRETİ KEP ile

Payment of Invoice with a Value between 0 TL - 99
TL

2 TL

Payment of Invoice with a Value between
199 TL
Payment of Invoice with a Value between
299 TL
Payment of Invoice with a Value between
399 TL
Payment of Invoice with a Value between
499 TL

100 TL -

4 TL

200 TL -

6 TL

300 TL -

8 TL

400 TL -

10 TL

*Invoice/Tax/Check/SSI Payment amounts are limited with
credit card limit and the list above is prepared up to 499
TL. Commission amount is parametric and in case the
amount of the invoice continues to increase in
accordance with the above parameters, commission rate
shall also continue to increase in the multiples of 2 TL.
DEFAULT PENALTY

İSTEMİYORUM

NOTIFYING
DELAYS

YOK
YOK
YOK
YOK
YOK

31.12.2017
tarihine
kadar

*

KREDİ/BANKA KARTI İNTERNET ALIŞVERİŞLERİ
Kredi Kartı ile İnternet
Yoluyla Alışveriş:
Açık Kapalı
Yurtiçi
Yurtdışı

TRANSACTION FEES FOR INVOICE/TAX/CHECK/SSI
PAYMENTS MADE OVER CREDIT CARD*

Kredi Kartı ileTelefon/Posta
(Mailorder) Yoluyla
Alışveriş:
Açık
Kapalı
Yurtiçi
Yurtdışı

Mailorder Limiti Kullanım Yüzdesi: %....................
Bu alanda mail order işlemlerinizde kredi kartı
limitinizin yüzdesini belirleyebilirsiniz. Kartınızın
mailorder işlemlere açık olması ve limit yüzdesinin
belirlenmemesi durumunda bu oran otomatik
olarak %50 kabul edilecektir.
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DELAY
NOTIFIC
ATION
FEE

I WANT
By SMS
NONE
By Phone NONE
By Fax
NONE
By Mail
NONE
By Registered
E-Mail
NONE

For all cards as stated in
their Agreements
I DON’T WANT
Until
31.12.2017

*

ONLINE SHOPPING WITH CREDIT/DEBIT CARDS
Online Shopping via Mail/Telephone Order
Credit Card
Transactions via Credit
Card
Open Close
Open Close
Domestic
Domestic
International
International
Mailorder Usage Limit: %....................
You may determine your credit card mailorder limit in this
area for your mailorder transactions. If your credit
card is open for mailorder operations however the
limit percentage is not specified, this rate will be
automatically accepted as 50%.

Commercial Title : Albaraka Türk Participation Bank
Registry Number : İstanbul Trade Registry/206671
Head Office
: Dr. Adnan Büyükdeniz Street No:6
Ümraniye/İstanbul
Website
: www.albarakaturk.com.tr

DEĞERLİ KART HAMİLİ;
• Kredi kartı internet alışveriş tercihlerinizi İnternet
şube veya
çağrı
merkezi üzerinden
güncelleyebilir/değiştirebilirsiniz.
• * ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYONLARDAKİ
ARTIŞLARIN BİLDİRİMİ Yapılacak değişiklikler
ekstre ile tarafınıza bildirilir. Bu değişiklikler
bildirimin yapıldığı döneme ilişkin son ödeme
tarihinden itibaren hüküm ifade eder. Bildirimin ait
olduğu döneme ilişkin son ödeme tarihinden
sonra
Kartın kullanılmaya devam olunması
halinde, yapılan değişikliklerin kabul edildiği
addolunur.
• Kâr payı oranının artırılması durumunda ise bu
değişikliğin hüküm ifade edebilmesi için otuz gün
önceden tarafınıza bildirilmesi zorunludur. Kâr
payı artırımına ilişkin bildirim tarihinden itibaren en
geç altmış gün içinde tüm borcunuzu ödeyip
Kartınızı kullanmaya son verdiğiniz takdirde kâr
payı artışından etkilenmezsiniz. Talep etmeniz
halinde Kartı iptal ettirmek ve sözleşmeyi feshetmek
hakkına sahipsiniz.
• Ürün veya hizmetin kullanımıyla ilgili ücret
değişikliğini
kabul
etmemeniz
durumunda
Bankamızın tarafınıza bu hizmeti vermeyi durdurma
hakkı saklıdır.
• Yıllık % 20’yi aşan ücret değişiklikleri için ayrıca
talebiniz alınacaktır.
• VERGİ VE FONLAR: Masraf, ücret ve komisyon
tutarları üzerinden % 5 BSMV tahsil edilmektedir; kar
payı ve kar payı niteliğinde tahsil edilen komisyonlar
üzerinden ise ayrıca % 15 KKDF tahsil edilmektedir.
• TAHSİLAT ŞEKLİ: Tahsilatlar nakden veya mahsuben
veya hesabına borç kaydedilmek suretiyle
yapılacaktır.
• Kart Hamili olarak sorumluluğunuz, Kartın
zilyetliğinize geçtiği veya fizikî varlığı bulunmayan
Kart numarasını öğrendiğiniz andan itibaren başlar.
Kartın zilyetliğinize geçtiği anda, Kartın arka
yüzündeki yetkili imza bandını derhal imzalamanız
gerekmektedir.
• Kart Hamili olarak, Kart ve Kartın kullanılması için
gerekli şifre bilgilerini güvenli bir şekilde korumanız,
üçüncü kişilerle paylaşmamanız, bu bilgilerin üçüncü
kişilerin eline geçmesine ve başkaları tarafından
kullanılmasına engel olacak önlemleri almanız
gerekmektedir. Bunların kaybolması, çalınması
halinde veya
iradeniz dışında gerçekleşmiş herhangi bir işlemi
öğrenmeniz durumunda derhal Bankamızın 444 5
666 numaralı Çağrı Merkezini telefon ile arayarak
bildirimde bulunmalısınız. Yapacağınız kayıp veya
çalıntı bildiriminden önceki yirmidört saat içinde
gerçekleşen hukuka aykırı kullanımdan doğan
zararlardan yüzelli Türk Lirası ile sınırlı olmak üzere
sorumlusunuz. Bildirimin yapılmaması halinde bu
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DEAR CARD HOLDER;
•
•

•

•
•

•

•
•

•

•

Your credit card will be set up for online shopping on
domestic/international websites according to your
choice.
*NOTIFYING INCREASES IN FEES, EXPENSES AND
COMMISSION Changes to be made shall be reported to
you by bank statement. These changes inure as from
the payment due date of the period notification is
made. In case the Card is being used after the payment
due date of the period of the notification, then the
changes made shall be deemed as accepted.
In case the rate of the profit share is increased, it is
mandatory to notify it to you thirty days beforehand for
the change to be inured. If you quit using your Card
within sixty days at the latest as from the date of
notification about the increase in profit share by paying
all your debts, you shall not be affected from the profit
share increase. You have the right to cancel the Card
and terminate the agreement if you make a request.
Our Bank’s right to stop a service is reserved in case
you reject the changes in the charges on using a
product or a service.
Your request shall be received separately for charge
changes over 20% annually.

TAXES AND FUNDS: %5 BSMV (Banking and
Insurance Transaction Tax) is collected over the
amounts of expense, fee and commission; besides,
15% RUSF is collected over profit share and
commission collected as profit share.
MANNER OF COLLECTION: Collections shall be
carried out either in cash or by charging to account.
Your responsibility as a Card Holder starts as the
Card passes to your possession or the moment you
learn the number of the Card which is not existing
physically. You have to sign the authorized signature
band on the back face of the Card immediately as the
Card passes to your possession.
As a Card Holder, you have to protect the Card and
the password information required for the use of the
Card, avoid sharing with third parties and take
measures to prevent these information to be
obtained by third parties or to be used by others. In
case they are lost or stolen or if you learn any
involuntary transaction performed, you have to
report it by calling the Call Center of our Bank from
444 5 666. You shall be responsible only for onehundred-fifty Turkish Liras of the losses arising from
illegal use within twenty-four hours before you report
loss or stolen card. This limit shall not be applied
unless reported.
However, you may benefit from insurance for the
amount of legal liability for the loss arising from
illegal uses within twenty-four hours before you
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sınır uygulanmayacaktır.
• Ancak, talep etmeniz ve ilgili sigorta prim bedelini
ödemeniz koşuluyla bildirimden önceki yirmidört
saat içinde gerçekleşen hukuka aykırı kullanımlardan
doğan zararla ilgili yasal sorumluluk tutarı için
sigortadan yararlanabilirsiniz.
• Banka, yurt dışı işlemler ile yabancı para üzerinden
gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak her türlü borç
kaydını, hesap kayıt tarihinde bu işlemler için Banka
güncel gişe döviz satış kuruna %1 komisyon eklenerek
ve Kambiyo Gider Vergisi, komisyon vs. masrafları
dikkate alarak Türk Lirasına çevirmeye ve Kart
Hamili’nin hesabına re’sen borç kaydetmeye veya
yabancı para üzerinden hesaba borç kaydederek
alacağını aynen yabancı para olarak talep etmeye
yetkilidir.
• Kartınızın kullanımı hakkında ayrıntılı bilgileri
Bankamızın 444 5 666 numaralı Çağrı Merkezini
telefon
ile
arayarak
veya
Bankamızın
www.albarakaturk.com.tr internet adresinden veya
Bankamızın herhangi bir şubesine başvurarak
edinebilirsiniz.
• Miktarı ve artırım usulleri belirtilen ücret, komisyon ve
masrafların hesabınıza borç kaydedilecektir.
• Adres ve diğer iletişim bilgilerinizde meydana gelen
değişiklikleri onbeş gün içinde ve yazılı olarak
Bankamıza bildirmemiz gerekmektedir.
• Kredi Kartınızın limiti ………. –TL/USD/EURO’dir.
Kredi Kartınızın düzenlendiği tarihteki kâr payı
oranımız şu şekildedir;
• Hesap Özetinde yazılı dönem borcunuzun bir
kısmının ödenmesi halinde kalan hesap bakiyesi
üzerinden
hesaplama yapılır. Kalan hesap
bakiyesine, asgarî tutar ve üzerinde ödeme yapılması
durumunda kâr payı, asgarî tutarın altında ödeme
yapılması durumunda ise asgari tutarın ödenmeyen
kısmı için Gecikme Cezası
(Gecikme Kâr Payı) kalan hesap bakiyesinin asgari
tutarı aşan kısmı için kâr payı uygulanır. Kâr payı
ve
Gecikme Cezası (Gecikme Kâr Payı)
uygulamalarında bileşik kâr payı ve Gecikme Cezası
(Gecikme Kâr Payı) hesaplaması yapılmaz.
• Kredi Kartınızın borcunu Bankamızın 444 5 666
numaralı Çağrı Merkezini telefon ile arayarak veya
Bankamızın
www.albarakaturk.com.tr
internet
adresinden veya Bankamızın herhangi bir şubesine
başvurarak öğrenebilirsiniz.
• Hesap Özeti’nde bildirilen dönem borcunu Hesap
Özeti’nde bildirilen son ödeme tarihine kadar
ödemelisiniz.
Son ödeme tarihinin resmi tatile rastlaması
durumunda, takip eden ilk iş günü son ödeme
tarihidir. Ödenmesi gereken Asgarî Tutar; Kredi
Kartı limiti 15.000 Türk Lirasına kadar olan Kredi
Kartı hakkında dönem borcunun yüzde otuzundan,
Kredi Kartı limiti 15.000 Türk Lirasından 20.000 Türk
Lirasına kadar olan Kredi Kartı hakkında dönem
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•

•

•

•
•
•

•

•

report provided that you should claim and pay the
insurance premium fee.
The Bank is authorized ex officio to debit the
customer’s account for all types of debts related to
foreign transactions and transactions carried out
over foreign currency by adding 1% commission to
the bank’s exchange rate, exchange tax, commission
and other expenses while converting the debt into
Turkish Liras at the date of registration, or demand
its receivables in foreign currency as is.
You may obtain detailed information about the use of
your Card by calling the Call Center of our Bank from
444 5 666 or from our internet address
www.albarakaturk.com.tr or by applying to any
branch of our Bank.
Fee, commission and expenses which the amounts
and increase procedures are stated shall be charged
to your account.
You have to notify any address or other contact
information change to our Bank in written within
fifteen days.
Limit of your Credit Card is……… -TL/USD/EURO.
Our profit share rate on the date your Credit Card is
issued is as the following;
In case part of the debt of the period written on the
Statement is paid, calculation is made over the
remaining balance. Profit share is applied to the
remaining balance in case the required minimum
payment or over is paid, and in case the paid amount
is below the required minimum payment, Default
Penalty (Default Profit Share) is applied for the
unpaid part of the required minimum payment and
profit share is applied for the part of the balance
exceeding the minimum payment. In profit share and
Default Penalty (Default Profit Share) practices,
compound profit share and Default Penalty (Default
Profit Share) calculation is not applied.
You may learn your Credit Card debt by calling the
Call Center of our Bank from 444 5 666 or from our
internet address www.albarakaturk.com.tr or by
applying to any branch of our Bank.
You have to pay the debt of the period stated in the
Account Statement until the payment due date stated
in the Account Statement. In case the payment due
date falls on an official holiday, the payment due date
is the first following working day. The Minimum
Payment required to be paid; cannot be below thirty
percent of the period debt for a Credit Card having a
Credit Card limit up to 15,000 Turkish Liras, thirty-five
percent of the period debt for a Credit Card having a
Credit Card limit from 15,000 Turkish Liras to 20,000
Turkish Liras, below forty percent of the period debt
for a Credit Card having a Credit Card limit of 20,000
Turkish Liras and over, and below forty percent of the
period debt for a newly issued Credit Card from the
start date of the use of the Credit Card until the end
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borcunun yüzde otuzbeşinden, Kredi Kartı limiti
20.000 Türk Lirası ve üzerinde olan Kredi Kartı
hakkında dönem borcunun yüzde kırkından ve yeni
tahsis edilen Kredi Kartı’nda kullanım başlangıcı
tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına
kadar dönem borcunun yüzde kırkından aşağı
olamaz. Bankamız bu oranlardan az olmamak üzere
asgari ödeme tutarını serbestçe belirleyebilir. Işbu
Form’un düzenlendiği tarih itibariyle, asgari ödeme
tutarınız, hesap dönemine yansıyan taksit tutarları
ile birlikte dönem içi harcamalarınızın tamamı
(%100’ü) kadardır.
• Yasal olarak yapmak zorunda olduğumuz yukarıdaki
bilgilendirmeler ve bunların dışındaki diğer her türlü
bilgiler sözleşmenizde ayrıntısı ile yer almaktadır.
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. ………………..Şubesi
İmza / İmzalar

•

of period of one year. Our Bank may determine freely
the amount of the minimum payment provided that it
shall not be below these rates. As of the date of issue
of this Form, your minimum amount of payment is all
of your expenses within the period including the
installment amounts reflected to the account period
(100%).
The above information which we legally have to
convey and all other information besides these are
stated in your agreement in detail.

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş .......................... Branch
Signature / Signatures

I have completely understood the information above
and the verbal explanations; I’ve accepted the amounts
of fee, expense and commission amounts subject to
informing; I request to benefit from the Card service
within the framework of the information and the
agreement signed. I have received one signed copy of
this Form by hand.

Yukarıdaki bilgilendirmeleri ve yapılan sözlü açıklamaları
tam olarak anladım; bilgilendirmeye konu ücret, masraf
ve komisyon tutarlarını kabul ettim; bilgilendirme ve
imzalanan sözleşme çerçevesinde Kart hizmetinden
yararlanmayı talep ederim. İşbu Formun imzalı bir
Of the Customer:
nüshasını elden teslim aldım.
Name- Family Name:
TR ID No:
Date:
Müşterinin
Signature:
Adı Soyadı:
TCKN:
Tarih:
İmzası:
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