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<DOC_KODU> / <REV_NO> Yayın Tarihi <ONAY_TAR>

ÇEK-SENET TAHSİLİ TALEBİ ve BİLGİ FORMU / طلب تحصيل الشيكات والسندات واستمارة المعلومات
                                                      ÜRÜN ADI/TANIMI  : SENET (BONO/POLİÇE) TAHSİL İŞLEMLERİ

اسم / تعريف المنتج: معامالت تحصيل السندات (كمبياليات / بوالص)
SÜRESİ/VADESİ - المدة / األجل    : Süresiz / غير محدد

     TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARININ:
مبالغ األجور والمصاريف والعموالت التي سيتم تحصيلها:

ADI / االسم TUTAR/ORAN
المبلغ / النسبة

TAHSİLAT 
PERİYODU

فترات التحصيل
Muamelesiz Senet İadesi

إرجاع السند دون معاملة  45-TL Senet başına
عن كل سند

Senet Tahsilatı
تحصيل السند

45 TL’nin altında ve 200 TL’nin üzerinde 
olmamak üzere; senet tutarının %0,10’u 
0.10% من مبلغ السند، على أن ال يكون أقل من 45 ليرة 

تركية وال أكثر من 200 ليرة تركية

Senet başına
عن كل سند

Senet Protestosu

احتجاج للسند 60-TL Protesto başına
عن كل احتجاج

Protesto Kaldırma
إلغاء االحتجاج 80-TL Protesto başına

عن كل احتجاج
ÜRÜN ADI/TANIMI : ÇEK TAHSİL İŞLEMLERİ

اسم / تعريف المنتج: معامالت تحصيل الشيكات
SÜRESİ/VADESİ - المدة / األجل    : Süresiz / غير محدد

     TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARININ;
مبالغ األجور والمصاريف والعموالت التي سيتم تحصيلها:

ADI / االسم TUTAR/ORAN
المبلغ / النسبة

TAHSİLAT 
PERİYODU
فترات التحصيل

Nakden Çek Tahsili 
(TL/YP) 

تحصيل الشيك نقدا
(ليرة تركية/عملة أجنبية)

Çek üzerindeki kur cinsinden 40’in altında ve 
500’ün üzerinde olmamak üzere; çek tutarının 

%0,10’u

0.10% من مبلغ الشيك، على أن ال يكون أقل من 40 وال 
أكثر من 500 على أساس العملة المحددة على الشيك

Çek başına
عن كل شيك

Banka Çeki
(Farklı Şube)

شيك البنك
(فرع مختلف)

Hesaben Çek 
Tahsili (TL/YP)

تحصيل الشيك على 
الحساب

(ليرة تركية/عملة أجنبية)

Çek üzerindeki kur cinsinden 15 para birimi

15عملة على أساس العملة المحددة على الشيك
Çek başına
عن كل شيك

İleri Vadeli Çeklerin 
Hesaben Tahsili (TL/YP)

تحصيل الشيكات باألجل 
المتقدم على الحساب

(ليرة تركية/عملة أجنبية)

Çek üzerindeki kur cinsinden 15 para birimi

15 عملة على أساس العملة المحددة على الشيك
Çek başına
عن كل شيك
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Yurtiçi Diğer Banka 
Hesaben Çek 
Tahsili (TL/YP)

تحصيل الشيك على 
الحساب من بنك آخر 

داخل البالد
(ليرة تركية/عملة أجنبية)

Çek üzerindeki kur cinsinden 30 para birimi

30 عملة على أساس العملة المحددة على الشيك
Çek başına
Diğerعن كل شيك

Banka
Çekleri

شيكات البنوك 
األخرى Yurtdışı Diğer 

Banka Çeklerinin 
Tahsili 

تحصيل الشيكات من 
البنوك األخرى خارج 

البالد

30 USD’nin altında ve 800 USD’nin üzerinde 
olmamak üzere; çek tutarının %0,10’u

0.10% من مبلغ الشيك، على أن ال يكون أقل من 30 دوالر 
أمريكي وال أكثر من 800 دوالر أمريكي

Çek başına
عن كل شيك

Muamelesiz Çek İade
إرجاع الشيك دون معاملة 20 TL – 120 TL Çek başına

KKB Çek Sorgu / 
استفسار الشيك لدى مكتب تسجيل القروض 12,5-TL İşlem başına

Karşılıksız Çek / شيك بدون رصيد

120 TL’nin altında ve 300 TL’nin üzerinde 
olmamak üzere; çek tutarının %0,10’u

0.10% من مبلغ السيك، على أن ال يكون أقل من 120 ليرة 
تركية وال أكثر من 300 ليرة تركية

İşlem başına

GEÇERLİLİK SÜRESİ SONUNDAKİ ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYONLARDAKİ ARTIŞLARIN BİLDİRİMİ VE DEĞİŞİKLİK 
ESASI: Bu Form'daki ücret ve parasal sınırlar her yıl azami, Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yılsonu itibarıyla 
açıklanan yıllık tüketici fiyat endeksi artış oranında artırılarak “www.albaraka.com.tr” ve 
“https://www.albaraka.com.tr/urun-hizmet-ucretleri.aspx” internet sitesinde ilan edilecektir. Bu Form’daki ücretlere 
ilişkin artışlar, artış uygulanmaya başlanmadan en az 30 gün önceden tarafınıza yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı 
yoluyla veya kaydı tutulan telefon vasıtasıyla bildirilecektir. Bu bildirim üzerine, bildirim yapıldığı tarihten itibaren 15 
gün sonrasına kadar ürünün veya hizmetin kullanımından vazgeçme hakkınız vardır. Bu hakkın kullanılması hâlinde 
uygulanacak ücret artışının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilave ücret alınamaz. Ürünü kullanmaya veya hizmeti 
almaya devam etmeniz halinde ise, değişikliği kabul ettiğiniz varsayılır.

Ücret değişikliğini kabul etmemeniz durumunda Bankamızın, ürün veya hizmeti durdurma hakkı saklıdır.

إشعار بالزيادات في الرسوم والمصاريف والعموالت بعد انتهاء مدة صالحيتها ومعيار تعديلها: 
سيتم إعالن الرسوم والحدود المالية المذكورة في هذه االستمارة على موقع www.albaraka.com.tr وموقع 
https://www.albaraka.com.tr/urun-hizmet-ucretleri.aspx على اإلنترنت وذلك بعد زيادتها سنويًا بالحد األقصى  بمعدل ارتفاع 
مؤشر أسعار المستهلكين المعلن عنه لنهاية العام السابق من قبل هيئة اإلحصاء التركية. وسيتم إبالغكم عن الزيادات المتعلقة بالرسوم 
الواردة في هذه االستمارة خطيًا أو عبر جهاز حفظ البيانات الدائمة أو عبر الهاتف المسجل قبل 30 يومًا على األقل بالمباشرة بتطبيق الزيادة. 
بناءً على هذا اإلبالغ ، يحق لكم االنسحاب من استخدام المنتج أو الخدمة لمدة تصل إلى 15 يومًا بعد تاريخ اإلبالغ. في حالة ممارسة هذا 
الحق، ال يجوز تحصيل رسوم زائدة اعتبارًا من تاريخ سريان مفعول الزيادة التي سيتم تطبيقها. إذا استمررت في استخدام المنتج أو تلقي 

الخدمة ، فيُفترض أنك قد وافقت على التغييرات.  
في حال عدم موافقتك على التغييرات على الرسوم، يحتفظ مصرفنا بالحق في تعليق المنتج  والخدمة.
VERGİ VE FONLAR: Masraf, ücret ve komisyon tutarları üzerinden %5 BSMV tahsil edilmektedir.

الضرائب و الصناديق: يتم تحصيل ضريبة معامالت التأمين البنكية (BSMV) بنسبة 5% من مجموع المصاريف واألجور و العموالت.

TAHSİLAT ŞEKLİ:  Nakden veya mahsuben veya hesabına borç kaydedilmek suretiyle.
شكل التحصيل: نقدا أو محسوبا أو بتسجيله دينا على الحساب.

http://www.albaraka.com.tr/
https://www.albaraka.com.tr/urun-hizmet-ucretleri.aspx
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Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş…………….………………..Şubesi
شركة بنك البركة التشاركي التركي المساهمة فرع .................

İmza / İmzalar - التوقيع / التواقيع

Yukarıdaki bilgilendirme ve yapılan sözlü açıklamaları tam olarak anladım; bilgilendirmeye konu ücret, masraf ve 
komisyon tutarlarını kabul ettim; bilgilendirme ve imzalanan sözleşme çerçevesinde çek/senet tahsilatı 
hizmetlerinden yararlanmayı talep ederim.

Formun imzalı bir nüshasını teslim aldım.
فهمت المعلومات المقدمة أعاله و التوضيحات المقدمة شفهيا، و أقبل بالمبالغ المتعلقة بحصة الربح، األجور، المصاريف و العموالت موضوع 

المعلومات المقدمة، و أطلب االستفادة من دفتر الشيكات و الخدمات المتعلقة بالشيكات في إطار المعلومات المقدمة و اإلتفاقية الموقعة. 
إستلمت نسخة من اإلستمارة الموقعة.

 Müşterinin; / العميل
 Adı Soyadı / االسم والكنية:                         
 TCKN / رقم المواطنة التركية:
 Tarih / التاريخ:                                                                           
 İmzası / التوقيع:

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu No: 206671
MERSİS No: 0047000870200019
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:6 34768 
Ümraniye/İSTANBUL
www.albarakaturk.com.tr / albarakaturk@hs03.kep.tr

شركة بنك البركة التركية المساهمة التشاركية 
مديرية السجل التجاري في اسطنبول الرقم: 206671

رقم نظام القيد المركزي: 0047000870200019
حي ساراي، شارع الدكتور عدنان بويوك دنيز، الرقم: 6  34768  عمرانية 

/ اسطنبول
www.albarakaturk.com.tr / albarakaturk@hs03.kep.tr


