اﺳﺗﻣﺎرة ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ واﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ
ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻧﺗﺞ
اﺳم  /ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﻧﺗﺞ
اﻟﻣدة )اﻷﺟل(

اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ  -اﻟﺑطﺎﻗﺔ
اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ )ﺳوف ﺗذﻛر ﺑﺎﺳم
اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻣﻌﺎ ﺑﺎﺧﺗﺻﺎر(
ﻣﺗواﺻل

BANKA KARTI VE KREDİ KARTI BİLGİLENDİRME
FORMU
Banka Kartı - Kredi Kartı

ÜRÜNE AİT BİLGİLER
Ürünün Adı /Tanımı

”(Birlikte kısaca “Kart
)olarak anılacaklardır.

Sürekli

)Süresi (Vadesi

ﻣﺑﺎﻟﻎ ﺣﺻﺔ اﻷرﺑﺎح واﻷﺟرة واﻟﻣﺻﺎرﯾف واﻟﻌﻣوﻻت
اﺳم اﻟﺑطﺎﻗﺔ

ﻓﯾزا

اﻟﺑرﻛﺔ
ﺟوﻟد
اﻟﺑرﻛﺔ ﻓﯾزا
ﻛﻼﺳﯾك
اﻟﺑرﻛﺔ ﻣﺎﺳﺗر
ﻛﺎرد ﺟوﻟد
اﻟﺑرﻛﺔ ﻣﺎﺳﺗر
ﻛﺎرد ﻛﻼﺳﯾك
اﻟﺑرﻛﺔ ﻣﺎﺳﺗر
ﻛﺎرد ﺑﻼﺗﯾﻧﯾوم
اﻟﺑرﻛﺔ ﻓﯾزا
اﻟﻛﺗرون
اﻟﺑرﻛﺔ ﻣﺎﺳﺗر
ﻛﺎرد ﻣﺎﯾﺳﺗرو
اﻟﺑرﻛﺔ ﻣﺎﺳﺗر
ﻛﺎرد ﺣﺟﺎز
اﻟﺑرﻛﺔ ﻣﺎﺳﺗر
ﺑرﻛﺔ
ﻛﺎرد
)(TMO

أﺟرة اﻟﺗﺟدﯾد
*

أﺣرة
اﻻﺷﺗراك
ﺑﺎﻟﺑطﺎﻗﺔ
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
 80ﻟﯾرة
ﺗرﻛﯾﺔ
 70ﻟﯾرة
ﺗرﻛﯾﺔ
ﻻ ﯾوﺟد

أﺣرة
اﻻﺷﺗراك
ﺑﺎﻟﺑطﺎﻗﺔ
اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ *
 40ﻟﯾرة
ﺗرﻛﯾﺔ
 35ﻟﯾرة
ﺗرﻛﯾﺔ
ﻻ ﯾوﺟد

 70ﻟﯾرة
ﺗرﻛﯾﺔ
 90ﻟﯾرة
ﺗرﻛﯾﺔ
ﻻ ﯾوﺟد

 35ﻟﯾرة
ﺗرﻛﯾﺔ
 45ﻟﯾرة
ﺗرﻛﯾﺔ
ﻻ ﯾوﺟد

ﻻ ﯾوﺟد

ﻻ ﯾوﺟد

ﻻ ﯾوﺟد

ﻻ ﯾوﺟد

ﻻ ﯾوﺟد

ﻻ ﯾوﺟد

ﻻ ﯾوﺟد

ﻻ ﯾوﺟد

ﻻ ﯾوﺟد

ﻻ ﯾوﺟد

ﻻ ﯾوﺟد
ﻻ ﯾوﺟد
ﻻ ﯾوﺟد
ﻻ ﯾوﺟد
ﻻ ﯾوﺟد

* إن ﻧﺳﺑﺔ ﺿرﯾﺑﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ) %5 (BSMVھﻲ ﺿﻣن أﺟور
ﺟﻣﯾﻊ اﻻﺷﺗراﻛﺎت.

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
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
* Tüm Üyelik Ücretlerine %5 BSMV dâhil edilmiştir.

اﻟﻌﻧوان اﻟﺗﺟﺎري :ﺷرﻛﺔ ﺑﻧك اﻟﺑرﻛﺔ اﻟﺗرﻛﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ
رﻗم اﻟﺳﺟل :ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري اﺳطﻧﺑول 206671 /
اﻟﻣرﻛز اﻟﺗﺟﺎري :ﺣﻲ ﺳﺎراي ،ﺷﺎرع اﻟدﻛﺗور ﻋدﻧﺎن ﺑوﯾوك دﻧﯾز ،اﻟرﻗم6 :
 34768ﻋﻣراﻧﯾﺔ  /اﺳطﻧﺑول
ﻋﻧوان اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲwww.albarakaturk.com.tr :
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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

 ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ/  اﻟﺻك/  اﻟﺿرﯾﺑﺔ/ أﺟور ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳداد اﻟﻔﺎﺗورة
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑطﺎﻗﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ
 ﻟﯾرة ﺗرﻛﯾﺔ2

2 TL
4 TL
6 TL
8 TL
10 TL

 ﻟﯾرة ﺗرﻛﯾﺔ4
 ﻟﯾرة ﺗرﻛﯾﺔ6
 ﻟﯾرة ﺗرﻛﯾﺔ8
 ﻟﯾرة ﺗرﻛﯾﺔ10

*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

İSTEMİYORUM

 ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﺣدودة ﺑﺎﻟﺣد/  اﻟﺻﻛوك/  اﻟﺿراﺋب/ إن دﻓﻌﺎت اﻟﻔﺎﺗورة
 إن. ﻟﯾرة ﺗرﻛﯾﺔ499 اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻠﺑطﺎﻗﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ وﺗم ﺗﺟﮭﯾز اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ أﻋﻼه ﺣﺗﻰ ﻣﺑﻠﻎ
 وﻓﻲ ﺣﺎل اﺳﺗﻣرار زﯾﺎدة ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻔﺎﺗورة ﺣﺳب اﻟﺑﺎراﻣﺗرات،ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻌﻣوﻟﺔ ﺑﺎراﻣﺗرﯾﺔ
. ﻟﯾرة ﺗرﻛﯾﺔ2  ﺗﺳﺗﻣر ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﻣوﻟﺔ ﺑﺎﻟزﯾﺎدة أﯾﺿﺎ ﺑﺄﺿﻌﺎف،اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼه

ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ
اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت
ﺟﻣﯾﻊ
اﻟﺑطﺎﻗﺎت
ﻻ أرﯾد
*

YOK
YOK
YOK
YOK
YOK

30.06.2016
tarihine
kadar

*

DEĞERLİ KART HAMİLİ;
• * 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
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 ﻟﯾرة0 ﺳداد اﻟﻔﺎﺗورة ﺑﯾن
 ﻟﯾرة ﺗرﻛﯾﺔ99 - ﺗرﻛﯾﺔ
 ﻟﯾرة100 ﺳداد اﻟﻔﺎﺗورة ﺑﯾن
 ﻟﯾرة ﺗرﻛﯾﺔ199 - ﺗرﻛﯾﺔ
 ﻟﯾرة200 ﺳداد اﻟﻔﺎﺗورة ﺑﯾن
 ﻟﯾرة ﺗرﻛﯾﺔ299 - ﺗرﻛﯾﺔ
 ﻟﯾرة300 ﺳداد اﻟﻔﺎﺗورة ﺑﯾن
 ﻟﯾرة ﺗرﻛﯾﺔ399 - ﺗرﻛﯾﺔ
 ﻟﯾرة400 ﺳداد اﻟﻔﺎﺗورة ﺑﯾن
 ﻟﯾرة ﺗرﻛﯾﺔ499 - ﺗرﻛﯾﺔ

ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ
/06/30
2016

ﻏراﻣﺔ اﻟﺗﺄﺧﯾر
أرﯾد
 ﻻ ﯾوﺟد- أس أم أس
 ﻻ ﯾوﺟد- ﺑﺎﻟﮭﺎﺗف
 ﻻ ﯾوﺟد- ﺑﺎﻟﻔﺎﻛس
 ﻻ ﯾوﺟد- ﺑﺎﻟرﺳﺎﻟﺔ
اﻟﺑرﯾد اﻻﻛﺗروﻧﻲ
 ﻻ ﯾوﺟد- اﻟﻣﺳﺟل

ﺗﺑﻠﯾﻎ
اﻟﺗﺄﺧﯾرات
أﺟرة ﺗﺑﻠﯾﻎ
اﻟﺗﺄﺧﯾر

،ﺣﺎﻣل اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺣﺗرم
* ﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟزﯾﺎدات ﻓﻲ اﻷﺟور واﻟﻣﺻﺎرﯾف واﻟﻌﻣوﻻت
 إن ھذه اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﺗﻛون ﺻﺎﻟﺣﺔ اﻋﺗﺑﺎرا.ﯾﺗم إﺑﻼغ اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻟﻛم ﺑوﺛﯾﻘﺔ ﺑﻧﻛﯾﺔ
 وﯾﻌﺗﺑر أﻧﮫ ﺗم اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ.ﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻷﺧﯾر ﻟﻠدﻓﻊ ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ﻓﯾﮭﺎ
اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ ﺣﺎل اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﺑﻌد اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻷﺧﯾر ﻟﻠدﻓﻊ
.ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ﻓﯾﮭﺎ

 ﯾﺟب إﺑﻼغ ھذا اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻗﺑل ﺛﻼﺛون ﯾوم ﻟﻛم ﻟﻛﻲ،* ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟزﯾﺎدة ﺣﺻﺔ اﻷرﺑﺎح
 وﻻ ﯾؤﺛر ﺗﻐﯾﯾر ﺣﺻﺔ اﻷرﺑﺎح ﺑﻛم إذا ﻗﻣﺗم ﺑﺳداد ﻛﺎﻣل.ﯾﻛون ھذا اﻟﺗﻐﯾﯾر ﺻﺎﻟﺣﺎ
دﯾﻧﻛم وإﻧﮭﺎء اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﺧﻼل ﻣدة أﻗﺻﺎھﺎ ﺳﺗون ﯾوم اﻋﺗﺑﺎرا ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ
 وﺗﻣﻠﻛون اﻟﺣﻖ ﻓﻲ إﻟﻐﺎء اﻟﺑطﺎﻗﺔ وﻓﺳﺦ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ إذا.إﺑﻼغ زﯾﺎدة ﺣﺻﺔ اﻷرﺑﺎح
.أردﺗم

 ﺷرﻛﺔ ﺑﻧك اﻟﺑرﻛﺔ اﻟﺗرﻛﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ:اﻟﻌﻧوان اﻟﺗﺟﺎري
206671 /  ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري اﺳطﻧﺑول:رﻗم اﻟﺳﺟل
6 : اﻟرﻗم، ﺷﺎرع اﻟدﻛﺗور ﻋدﻧﺎن ﺑوﯾوك دﻧﯾز، ﺣﻲ ﺳﺎراي:اﻟﻣرﻛز اﻟﺗﺟﺎري
 اﺳطﻧﺑول/  ﻋﻣراﻧﯾﺔ34768
www.albarakaturk.com.tr :ﻋﻧوان اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ

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
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.
• Bankamız, yurt dışı işlemler ile yabancı para
üzerinden gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak her
türlü borç kaydını, hesap kayıt tarihinde bu
işlemler için Bankamızın güncel döviz alış - satış
kurlarından ve Kambiyo Gider Vergisi, komisyon
vs. masrafları dikkate alarak Türk Lirasına
çevirmeye ve hesabınıza 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
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*إن اﻟﺑﻧك ﯾﻣﻠك اﻟﺣﻖ ﻓﻲ إﯾﻘﺎف ھذه اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻛم ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋدم ﻣواﻓﻘﺗﻛم
.ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾﯾر اﻷﺟرة اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﻧﺗﺞ أو اﻟﺧدﻣﺔ
* ﺳوف ﯾﺗم أﺧذ طﻠﺑﻛم ﺑﺷﻛل إﺿﺎﻓﻲ ﺑﺎﻟﻣﺳﺑﺔ ﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻷﺟرة اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﺎوز
. ﺳﻧوﯾﺎ%20
(BSMV)  ﯾﺗم ﺗﺣﺻﯾل ﺿرﯾﺑﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ:* اﻟﺿراﺋب واﻟﺻﻧﺎدﯾﻖ
 وﯾﺗم ﺗﺣﺻﯾل ﺻﻧدوق دﻋم. ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎرﯾف واﻷﺟور واﻟﻌﻣوﻻت%5 ﺑﻧﺳﺑﺔ
 إﺿﺎﻓﺔ ﻟذﻟك ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺣﺻﺔ اﻷرﺑﺎح%15 ( ﺑﻧﺳﺑﺔKKDF) اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣوارد
.واﻟﻌﻣوﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺣﺻﯾﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﺣﺻﺔ اﻷرﺑﺎح
 ﯾﺗم اﻟﺗﺣﺻﯾل ﺑﺎﻟدﻓﻊ اﻟﻧﻘدي أو ﺑﺎﻻﺳﺗﻘطﺎع أو ﺑﺗﺳﺟﯾل اﻟدﯾن:* طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾل
.ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺳﺎب
* ﺗﺑدأ ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﻛم ﻛﺣﺎﻣل اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻋﺗﺑﺎرا ﻣن اﻟﻠﺣظﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻘل ﺣﯾﺎزة اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻟﻛم
 وﯾﺟب ﻋﻠﯾﻛم ﺗوﻗﯾﻊ.أو ﺣﺻوﻟﻛم ﻋﻠﻰ رﻗم اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻐﯾر ﻣوﺟودة ﻓﯾزﯾﺎﺋﯾﺎ
.اﻟﺷرﯾط اﻟﻣوﺟود ﺧﻠف اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻓورا ﻋﻧد ﺣﺻوﻟﻛم ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎزة اﻟﺑطﺎﻗﺔ
* ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻛم ﻛﺣﺎﻣل اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺑطﺎﻗﺔ وﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﻠﻣﺔ اﻟﺳر
 وﻋدم ﻣﺷﺎرﻛﺗﮭﺎ ﻣﻊ اﻷطراف،اﻟﺿرورﯾﺔ ﻣن أﺟل اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﺑﺷﻛل آﻣن
 واﺗﺧﺎذ اﻟﺗداﺑﯾر ﻛﻲ ﻻ ﯾﺣﺻل اﻷطراف اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻻ،اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
666  ﻋﻠﯾﻛم اﻻﺗﺻﺎل ﺑﻣرﻛز اﺗﺻﺎﻻت اﻟﺑﻧك ﻓورا ﻋﻠﻰ رﻗم.ﯾﺳﺗﻌﻣﻠﮭﺎ اﻵﺧرون
 ﻓﻲ ﺣﺎل ﻓﻘدان اﻟﺑطﺎﻗﺔ أو ﺳرﻗﺗﮭﺎ أو ﻋﻧد ﻋﻠﻣﻛن ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺑطﺎﻗﺔ دون444 5
 ﺗﺗﺣﻣﻠون اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻋن اﻷﺿرار اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن.إرادﺗﻛم واﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ﻋن ذﻟك
اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺧﺎﻟف ﻟﻠﻘﺎﻧون ﺧﻼل أرﺑﻌﺔ وﻋﺷرﯾن ﺳﺎﻋﺔ ﻗﺑل ﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﻔﻘدان أو
 ﻟن ﯾﺗم.اﻟﺳرﻗﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻛون اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة ﺑﻣﺋﺔ وﺧﻣﺳون ﻟﯾرة ﺗرﻛﯾﺔ
.ﺗطﺑﯾﻖ ھذا اﻟﺣد ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋدم اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ
* إﻻ أﻧﮫ ﯾﻣﻛﻧﻛم اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺣول اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺿرار
اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺧﺎﻟف ﻟﻠﻘﺎﻧون ﺧﻼل أرﺑﻌﺔ وﻋﺷرﯾن ﺳﺎﻋﺔ ﻗﺑل اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ
.ﺑﺷرط أن ﺗطﻠﺑوا ھذا اﻟﺗﺄﻣﯾن وﺗدﻓﻌوا أﺟرة اﻟﺗﺄﻣﯾن
* إن اﻟﺑﻧك ﯾﻣﻠك اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣوﯾل ﺟﻣﯾﻊ أﻧواع ﺳﺟﻼت اﻟدﯾن إﻟﻰ اﻟﻠﯾرة
اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺟراءات ﺧﺎرج اﻟﺑﻼد واﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺳﺟﯾل اﻟﺣﺳﺎب ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﺳﻌﺎر اﻟﺷراء واﻟﺑﯾﻊ ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
اﻟراھﻧﺔ ﻟدى اﻟﺑﻧك ﻣن أﺟل ھذه اﻹﺟراءات ﻣﻊ أﺧذ ﺿرﯾﺑﺔ ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺑﺎدل
واﻟﻌﻣوﻟﺔ واﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻷﺧرى ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر وﺗﺳﺟﯾﻠﮭﺎ ﻛدﯾن ﻓﻲ ﺣﺳﺎب ﺣﺎﻣل
اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻓورا أو ﺗﺳﺟﯾﻠﮭﺎ ﻛدﯾن ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎب ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﻣطﺎﻟﺑﺔ ﻣﺳﺗﺣﻘﺎﺗﮫ
.ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻛﻣﺎ ھﻲ
* ﯾﻣﻛﻧﻛم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻔﺻﻠﺔ ﺣول اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻋﺑر
 أو ﻣن اﻟﻣوﻗﻊ444 5 666 اﻻﺗﺻﺎل اﻟﮭﺎﺗﻔﻲ ﺑﻣرﻛز اﺗﺻﺎﻻت اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ رﻗم
 أو ﺑﻣراﺟﻌﺔ أي ﻓرع ﻣنwww.albarakaturk.com.tr اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻠﺑﻧك
.ﻓروع اﻟﺑﻧك
،* إن اﻷﺟور واﻟﻣﺻﺎرﯾف واﻟﻌﻣوﻻت اﻟﺗﻲ ﺗوﺿﺢ ﻛﻣﯾﺗﮭﺎ وأﺻول زﯾﺎدﺗﮭﺎ
.ﺳوف ﺗﺳﺟل ﻛدﯾن ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎﺑﻛم
* ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻛم ﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﺣول ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻌﻧوان واﻻﺗﺻﺎل ﺧﻼل ﺧﻣﺳﺔ
.ﻋﺷر ﯾوم وﻛﺗﺎﺑﯾﺎ إﻟﻰ اﻟﺑﻧك
دوﻻر/ ﻟﯾرة ﺗرﻛﯾﺔ.................. * إن اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﺑطﺎﻗﺗﻛم اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ھو
 وإن ﻧﺳﺑﺔ ﺣﺻﺔ اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻧظﯾم ﺑطﺎﻗﺗﻛم اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ھﻲ.ﯾورو/أﻣرﯾﻛﻲ
:ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ

 ﺷرﻛﺔ ﺑﻧك اﻟﺑرﻛﺔ اﻟﺗرﻛﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ:اﻟﻌﻧوان اﻟﺗﺟﺎري
206671 /  ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري اﺳطﻧﺑول:رﻗم اﻟﺳﺟل
6 : اﻟرﻗم، ﺷﺎرع اﻟدﻛﺗور ﻋدﻧﺎن ﺑوﯾوك دﻧﯾز، ﺣﻲ ﺳﺎراي:اﻟﻣرﻛز اﻟﺗﺟﺎري
 اﺳطﻧﺑول/  ﻋﻣراﻧﯾﺔ34768
www.albarakaturk.com.tr :ﻋﻧوان اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ
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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
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.

* ﯾﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﺑﺎﻗﻲ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺳداد ﻗﺳم ﻣن دﯾن اﻟﻔﺗرة
 ﯾﺗم ﺗطﺑﯾﻖ، وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺣﺳﺎب اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ.اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ ﻛﺷف اﻟﺣﺳﺎب اﻟﻣﺻرﻓﻲ
 وﯾﺗم ﺗطﺑﯾﻖ ﻏراﻣﺔ،ﺣﺻﺔ اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ ﺣﺎل ﺳداد اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻣﺑﻠﻎ وﻣﺎ ﻓوق
اﻟﺗﺄﺧﯾر )ﺣﺻﺔ أرﺑﺎح اﻟﺗﺄﺧﯾر( ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﺳداد ﺗﺣت اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻣﺑﻠﻎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
 وﺗطﺑﯾﻖ ﺣﺻﺔ اﻷرﺑﺎح ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺣد،ﻟﻠﻣﺑﻠﻎ اﻟﻐﯾر ﻣدﻓوع ﻣن اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻣﺑﻠﻎ
 ﻻ ﯾﺗم ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺣﺻﺔ اﻷرﺑﺎح ﻏراﻣﺔ اﻟﺗﺄﺧﯾر )ﺣﺻﺔ.اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ
أرﺑﺎح اﻟﺗﺄﺧﯾر( اﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ ﻋﻧد ﺗطﺑﯾﻖ ﺣﺻﺔ اﻷرﺑﺎح وﻏراﻣﺔ اﻟﺗﺄﺧﯾر )ﺣﺻﺔ
.(أرﺑﺎح اﻟﺗﺄﺧﯾر
* ﯾﻣﻛﻧﻛم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت دﯾن اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋﺑر اﻻﺗﺻﺎل اﻟﮭﺎﺗﻔﻲ
 أو ﻣن اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﻌﺎﺋد4445666 ﺑﻣرﻛز اﺗﺻﺎﻻت اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ رﻗم
. أو ﺑﻣراﺟﻌﺔ أي ﻓرع ﻣن ﻓروع اﻟﺑﻧكwww.albarakaturk.com.tr ﻟﻠﺑﻧك
* ﻋﻠﯾﻛم ﺳداد دﯾن ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ ﻛﺷف اﻟﺣﺳﺎب اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺣﺗﻰ
 وﻓﻲ ﺣﺎل ﻣﺻﺎدﻓﺔ.اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻷﺧﯾر ﻟﻠدﻓﻊ اﻟﻣذﻛور ﻓﻲ ﻛﺷف اﻟﺣﺳﺎب اﻟﻣﺻرﻓﻲ
 ﯾﻛون ﺗﺎرﯾﺦ اﻟدﻓﻊ اﻷﺧﯾر ﻓﻲ أول ﯾوم ﻋﻣل،ﺗﺎرﯾﺦ اﻟدﻓﻊ اﻷﺧﯾر ﻟﻌطﻠﺔ رﺳﻣﯾﺔ
.ﺑﻌد اﻟﻌطﻠﺔ
* إن اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻣﺑﻠﻎ اﻟذي ﯾﺟب دﻓﻌﮫ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون أﻗل ﻣن ﺛﻼﺛﯾن ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ
ﻣن دﯾن ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑطﺎﻗﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﺣدھﺎ اﻷﻗﺻﻰ أﻗل ﻣن
 وﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون أﻗل ﻣن ﺧﻣﺳﺔ وﺛﻼﺛﯾن ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ ﻣن دﯾن، ﻟﯾرة ﺗرﻛﯾﺔ15.000
15.000 ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑطﺎﻗﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﺣدھﺎ اﻷﻗﺻﻰ ﺑﯾن
 وﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون أﻗل ﻣن أرﺑﻌﯾن ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ، ﻟﯾرة ﺗرﻛﯾﺔ20.000 ﻟﯾرة ﺗرﻛﯾﺔ و
ﻣن دﯾن ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑطﺎﻗﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﺣدھﺎ اﻷﻗﺻﻰ أﻛﺛر
 ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون أﻗل ﻣن أرﺑﻌﯾن ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ ﻣن دﯾن ﻧﮭﺎﯾﺔ، ﻟﯾرة ﺗرﻛﯾﺔ20.000ﻣن
اﻟﻔﺗرة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑطﺎﻗﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺧﺻﯾﺻﮭﺎ ﺣدﯾﺛﺎ إﻟﻰ أن ﺗﻛﺗﻣل ﻣدة ﺳﻧﺔ
 ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺑﻧك أن ﯾﺣدد.واﺣدة اﻋﺗﺑﺎرا ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑداﯾﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ
 إن اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ.اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻠدﻓﻊ ﺑﺣرﯾﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﯾﻛون أﻗل ﻣن ھذه اﻟﻧِﺳب
( اﻟﻧﻔﻘﺎت%100) اﻟذي ﯾﺟب دﻓﻌﮫ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻧظﯾم ھذه اﻻﺳﺗﻣﺎرة ھو ﻛﺎﻣل
.اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺿﻣن اﻟﻔﺗرة ﻣﻊ ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻘﺳﯾط اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ ﻓﺗرة اﻟﺣﺳﺎب
* إن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼه واﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻧﺎ ﺗﻘدﯾﻣﮭﺎ ﻟﻛم ﺑﻣوﺟب اﻟﻘواﻧﯾن
.وﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى ﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺑﺗﻔﺎﺻﯾﻠﮭﺎ

......................... ﺷرﻛﺔ ﺑﻧك اﻟﺑرﻛﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟﺗﺷﺎرﻛﯾﺔ ﻓرع
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Yukarıdaki
bilgilendirmeleri
ve
yapılan
sözlü  وإﻧﻲ أواﻓﻖ.ﻟﻘد ﻓﮭﻣت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼه واﻟﺗوﺿﯾﺣﺎت اﻟﺷﻔﮭﯾﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل
açıklamaları tam olarak anladım; bilgilendirmeye konu  إﻧﻲ أطﻠب.ﻋﻠﻰ اﻷﺟور واﻟﻣﺻﺎرﯾف واﻟﻌﻣوﻻت ﻣوﺿوع ھذه اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
ücret, masraf ve komisyon tutarlarını kabul ettim;  ﻟﻘد.اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺧدﻣﺔ اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻓﻲ إطﺎر ھذه اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﻣوﻗﻌﺔ
.اﺳﺗﻠﻣت ﻧﺳﺧﺔ ﻣوﻗﻌﺔ ﻣن ھذه اﻻﺳﺗﻣﺎرة ﺑﺎﻟﯾد
bilgilendirme ve imzalanan sözleşme çerçevesinde
Kart hizmetinden yararlanmayı talep ederim. İşbu
Formun imzalı bir nüshasını elden teslim aldım.
Müşterinin
Adı Soyadı:
TCKN:
Tarih:
İmzası:
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