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KRED KARTI ÜYELK SÖZLEMES
Banka ve Kart Hamili aadaki hükümler çerçevesinde mutabk kalmlardr:
1. bu Sözleme’nin uygulanmasnda;
Asgarî Ödeme Tutar
Alacak Belgesi

ATM

Banka
BSMV
Bavuru Formu
Dönem Borcu
Ek Kart

Ek Kart Hamili

Hesap Özeti
Güvenlik Kodu
Kanun
Kredi Kart
Kart/ Kartlar
Kart Hamili
Kart Hesab
Kartl Sistem Kuruluu
KKDF

:Dönem Borcunun ödenmesi gereken en az tutarn,
:Banka Kart veya Kredi Kart kullanlarak alnm olan maln iadesi
veya hizmetin almndan vazgeçilmesi veya yaplan ilemin iptali
halinde Kart Hamilinin hesabna alacak kaydedilmek üzere Üye yeri
tarafndan düzenlenen belgeyi,
:Banka ve/veya anlama yapt baka bankalar/kurulular tarafndan
kurulmu ve nakit çekme ilemi de dahil çeitli bankaclk hizmetlerinin
kart ve/veya ifresi kullanmak suretiyle yaplabildii otomatik para
çekme makinelerini,
:Türkiye Garanti Bankas A..’yi,
:Banka Ve Sigorta Muameleleri Vergisi'ni,
:bu Sözleme'nin ayrlmaz parças olan formlar ve talimatlar,
:Hesap kesim tarihine kadar oluan borç ve alacak kaytlarnn bakiyesi
ile önceki hesap özeti bakiyesinin toplamn,
:Kart Hamili’nin (aada tanmlanmtr) talebi üzerine düzenlenen ve
Ek Kart Hamili’ ne ,(aada tanmlanmtr) mal ve hizmet alm ile
nakit çekim ilemlerinde kullanmas için limiti asl kart limitini
amamak kayd ile Banka tarafndan verilen basl kart veya fizikî
varl bulunmayan kart numarasn,
:Kart Hamili’nin talebi ile düzenlenen ve Kart Hamili’nin kendi Kart
Hesab’ndan (aada tanmlanmtr) harcama ve/ veya nakit çekme
yetkisi verdii ve bu harcamalardan, nakit çekimlerden kendisi ile
birlikte mütereken ve müteselsilen sorumlu olan gerçek kiiyi,
:Hesaptaki borç ve alacak hareketlerini, ilem tarihlerini ve valörünü,
açklamay ve hesap bakiyesini gösterir hesap dökümünü,
:Kart’ n arka yüzünde yer alan üç haneli rakam,
:5464 sayl Banka Kartlar ve Kredi Kartlar Kanunu’ nu,
:Nakit kullanm gerekmeksizin mal ve hizmet alm veya nakit çekme
olana salayan basl kart veya fizikî varl bulunmayan kart
numarasn,
:Banka tarafndan verilen her türlü kart veya kartlar, Kredi Kart’lar,
Sanal Kart’lar
:Kart/ Kartlar veya Kredi Kart’ hizmetlerinden yararlanan gerçek kiiyi,
:Kredi Kart’nn yan sra bu kartlara bal hizmet kartlar ve maaza
kartlar kullanmndan doan borç ve alacak kaytlarnn izlenmesi
amac ile kart giriini takiben açlan hesab,
:Banka kart veya kredi kart sistemi kuran ve bu sisteme göre kart
çkarma veya Üye yeri anlamas yapma yetkisi veren kurulular,
:Kaynak Kullanm Destekleme Fonu’nu
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Maaza Kart / Geçici Kart

:Banka'nn anlama imzalad üçüncü kiiler tarafndan iletilen
iletmeler nezdinde geçerli olan ve ilgili iletme nezdinde
sat/kiralanmas gerçekletirilen mal veya hizmetlerin alm
bedellerinin vadeli sat ile kart sahibinin borç, alacak kaydnn ilgili
iletme tarafndan izlenmesi amac ile ilgili iletme çkartlm olupta
Banka tarafndan çkartlan kredi kartlarna balanan kartlar,
Mil
:Kart ve/veya Ek Kart hamilinin Banka’nn anlama imzalad ilgili
havayolu irketi ile imzalad sadakat program üyelik sözlemesi
kurallar gereince yapm olduu harcamalar nedeni ile kazanm
olduu ödül birimini,
Mil Program
:Banka tarafndan tanzim edilen Kredi Kart ile bu Kart Hamilleri’nin
Banka ile Banka’nn anlama yapt kurulular tarafndan belirlenen
kurallar çerçevesinde ve Banka’nn anlama aktedtii Üye yerlerinde
yapacaklar mal ve hizmet alm karlnda uçu mili kazanmasna
imkan salayan, ayn zamanda Kart’a salanan özelliklere haiz olmak
üzere Banka tarafndan düzenlenen kredi kart programn,
Müteri
: ibu Sözleme tahtnda belirlenen hizmetlerden yararlanan
,Sözlemeyi imzalayan gerçek kiiyi,
Nakit Ödeme Belgesi
:Bankalarca veya yetkili üye iyerlerince banka kart veya kredi kart
hamiline yaplan nakit ödemelerde düzenlenerek, kart hamilinin
kimliinin bir kod numaras, ifre veya kimlii belirleyici baka bir
yöntemle belirlendii haller dnda kart hamili tarafndan imzalanan
belgeyi,
POS (Point of Sale)Terminali: Banka kart veya kredi kart üzerindeki bilgileri esas alarak her türlü mal
ve hizmet alm veya nakit ödeme belgesi düzenlenmesi ilemleri ile
yasal düzenlemeler gereince nakit kullanm olarak deerlendirilen
ilemlerin gerçekletirilmesinde kullanlan elektronik cihaz,
Sözleme
:Banka ve Kart Hamili arasnda akdedilen ve Kart’a ilikin özel hüküm
ve artlar düzenleyen ibu Kredi Kart Sözlemesini
Son Ödeme Tarihi
:Kart Hamili’ nin dönem borcunu veya ödemesi gereken asgari tutarn
gecikmeye dümeden ödeyebilecei son günü,
Sanal Kart
:Kredi Kart Hamili’nin internet, e-ticaret, posta/ telefon siparileri gibi
yüzyüze yaplmayan ve Sat Belgesi imzalamakszn tamamlanan
alverilerde kullanlmak üzere verilen Kredi Kart’ n,
Sat Belgesi
:Banka Kart veya Kredi Kart ile yaplan ilemler ile ilgili olarak Üye
yeri tarafndan düzenlenen, Kart Hamilinin ilemden doan borcu ile
dier bilgileri gösteren ve Kart Hamilinin kimliinin bir kod numaras,
ifre veya kimlii belirleyici baka bir yöntemle belirlendii haller
dnda kart hamili tarafndan imzalanan belgeyi,
ubesiz Bankaclk Kanallar :Banka'nn ubelerinin yansra, Bankaclk hizmetlerini verdii; ATM,
Alo Garanti, internet bankacl, mobil bankaclk ve bunlarla snrl
olmamak üzere her türlü alternatif datm kanallarn,
ifre
:Banka'nin ubeleri nezdinde ya da herhangi bir ubesiz Bankaclk
Kanal'na erimek ve /veya bu kanallar nezdinde bankaclk ilemlerini
gerçekletirmek amac ile kullanlan ve Müteri'ye Banka tarafndan
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teslim edilen ya da Müteri tarafndan ahsen telefon, ifrematik veya
Mobil mza aracl ile oluturulan her türlü ifreyi,
:Standart Kredi Kart özelliinin yan sra, elektronik ilem terminaline
(POS'a) temassz olarak okutulmak suretiyle, içindeki bilgileri POS'a
transfer ederek, Banka tarafndan belirlenecek kurallar çerçevesinde
ifre ve/veya imza kullanlmasna gerek olmakszn ilem yapabilme
özellii olan Kredi Kartn,
:Kart Hamili’nin Kredi Kart’  kullanmak suretil ile yapt ilemler
tahtnda Banka’ya ödeyecei anapara, faiz, fon, BSMV ve KKDF ile her
türlü giderlerin toplamn,
:Kart Hamili ve/veya Ek Kart Hamili’ nin, ibu Sözleme’ den doan
borç, yükümlülük ve taahhütlerinden ve/ veya edimlerinden herhangi
birini vadesinde ve gerei gibi ödememesi ve/ veya ifa etmemesi
hallerden birinin vuku bulmas durumunu,
:Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas'n,
:Üye yeri anlamas yapan kurulular ile yapt sözleme
çerçevesinde Kart Hamiline mal ve hizmet satmay veya nakit temin
etmeyi kabul eden gerçek veya tüzel kiiyi,

fade eder.
2. Kredi Kart Hamili’nin Kredi Kart/Ek Kredi Kart verilmesi/yenilenmesi, talebi ve/veya limiti (limit
deiiklikleri de dahil olmak üzere), Kredi Kart/Ek Kredi Kart Hamili’nin ekonomik ve sosyal durumu,
yasakl olup olmad, eitim düzeyi, ya, kredi ödeme performans, varlklar gibi hususlara ilikin
beyanlar veya temin edilecek belgeler ile Banka’nn risk deerlendirme kurulularndan ald bilgiler
mevzuat çerçevesinde deerlendirilebilecektir. Kredi Kart/Ek Kredi Kart verilip verilmeyecei,
verilecekse limitleri Banka tarafndan belirlenecektir. Sözleme’nin taraflarca imzalanmas, Banka’ya
kart hesab açma ve kart verme yükümlülüü getirmeyecektir. Banka, Kredi Kart/Ek Kredi Kart verdii
takdirde adna Kart hesab/hesaplar açarak talep ettii Kart(lar), (Ek Kart’lar da dahil) Kart Hamili’ne
verir. bu Sözleme’nin imzalanmasndan sonra verilecek Kredi Kartlar ile Ek Kart’lar ve bu Kartlara
balanan hizmet kartlar ile Banka’nn çkartt maaza kartlar da ibu Sözleme kapsamndadr.
3. Kart Hamili ve Ek Kart Hamilinin sorumluluklar, Kart’n zilyetliklerine geçtii veya fiziki varl
bulunmayan Kart numarasnn örenildii andan itibaren balar. Kart Hamili, Kart hesap/hesaplarna
bal tüm Kredi Kart’lar ve Ek Kartlarn, Kart numara ve ifrelerinin kullanmndan kaynaklanan tüm
borçlardan mütereken ve müteselsilen sorumlu olup, Ek Kart Hamili de Kart hesabna bal Ek Kart’n,
Ek Kart numara ve ifrelerinin kullanmndan kaynaklanan tüm borçlardan Kart Hamili ile birlikte
mütereken ve müteselsilen sorumludur.
Kart Hamili/Ek Kart Hamili; Kart’larn ve/veya Kart numara ve ifrelerini, mevzuata, uluslararas kredi
kart kurallarna, bu sözleme içeriine ve Banka’nn belirleyecei Hesap Özeti veya dier yöntemlerle
bildirebilecei kurallara ve bu yolla yapaca deiikliklere göre kullanacaklardr. Kart Hamili,
kendisinin ve/veya Ek Kart Hamilinin Harcama Belgesini ve Nakit Ödeme Belgesini imzalamak veya
ifresini kullanmak suretiyle gerçekletirdii mal ve Hizmet almlar, nakit çekim ya da nakit çekim
niteliindeki ilemlerin yansra kart ile gerçekletirdii temassz ilemlerin bedelleriniilemin
gerçekletirildii Üye yerine ve/veya iyerinin bal olduu Üye yeri Anlamas Yapan Kurulu’a ya
da dier üçüncü kiilere ödeme konusunda Bankay yetkilendirmitir.
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Kart/ Ek Kart Hamili, sözkonusu tutarlar kadar borçlandn ve bu tutarlarn kredi kart hesabna;
Sözleme’de tanmlanan faiz, komisyon, ücret vb lerinin yansra mevzuattan kaynaklanan KKDF,
BSMV ve sair vergi ve giderler ile birlikte Banka tarafndan borç kaydedilmesini kabul eder.
4. Kullanm/Kart Limiti: Banka’nn Kart hesab/hesaplarna, Kart Hamili/Ek Kart Hamil(ler)i için
müterek ve tek olmak üzere tand, Kart ve/veya Kart numaras, imza ve ifreleri kullanlarak
yaplacak harcamalar, nakit çekmeler dahil almamas gereken kart kullanm snrdr. Banka bu limiti
eksiltebilir, ksmen veya tamamen kullanmn durdurabilir. Banka’nn daha önce kapatma ve kstlama
yapma haklar sakl kalmak kaydyla, bir takvim yl içerisinde en fazla üç defa, dönem borcunun yüzde
ellisine kadar ödeme yaplan kredi kartlarnn limitleri, dönem borcunun tamamnn ödenmesine kadar
arttrlmaz ve bu tür kartlar nakit kullanmna kapatlr. Kart/Kullanm Limiti, Kart Hamili’nden talep
alnmadkça artrlmayacak olup Kart Hamili, kendisine verilen Ek Kart açsndan kullanm limiti artrm
talebinde bulunmaya Ek Kart hamilinin yetkili olduunu kabul ve beyan eder. Kullanm/Kart Limiti; Kart
Hamili/Ek Kart Hamil(ler)inin Banka tarafndan mevzuat uyarnca belirlenen usul ve yöntemleri
kullanmak suretiyle yapaca talebe veya Kart Hamili/Ek Kart Hamil(ler)i’nin bu konuda verecei
periyodik artrm talebine istinaden Bankaca artrlabilir. Periyodik limit artrmlar; Banka tarafndan
uygun görülen zaman aralklarnda ve ylda birden fazla defada Bankaca belirlenen oranlarda olmak
üzere, Kart hamilinden bakaca bir talep veya onay alnmakszn gerçekletirilebilecektir. Bu nitelikteki
artrmlara ilikin bildirimlerin, Bankaya bildirilmi olan telefon numaralarna SMS aracl ile veya
hesap özeti aracl ile bildirilmesi yeterlidir. Kart Hamili/Ek Kart Hamili; bu müterek ve tek olan
kullanm limitini amalar halinde Limit Am Faizi öder.
5. Ekspres Limit: Kart Hamili/Ek Kart hamiline kredi kart kullanm limitinden bamsz olarak ilem
annda yaplan talebe istinaden tannabilen ve Banka’nn anlamal Üye yerlerinde kullanlabilen kredi
limitidir. Kart Hamili/Ek Kart Hamili, kendisine tannacak Ekspres Limit ile yapt harcamalarn
vadesinde Kart’na borç kaydedilmesini, Harcama Belgesinde belirlenen toplam geri ödeme tutarn,
Harcama Belgesinde ve/veya Hesap Özeti’nde belirtilen tarih ve tutarlarda (Vade fark, KKDF, BSMV ve
her türlü vergi, fon, harç ve dier fer’ileri ve masraflar dahil olmak üzere) geri öder. Yaplacak geri
ödemeler, Kart Hamili/Ek Kart Hamili’ne her ay gönderilecek Hesap Özeti’nde yapm olduu dier
kredi kart harcamalar ile birlikte gösterilir ve geri ödemeler toplam tutarnn tesbitinde, Banka’da cari
kredi kart kredilendirme faiz oran kullanlr. Ekspres Limit talepleri Banka tarafndan ilem annda
deerlendirilir ve Banka tarafndan uygun görülmesi halinde tahsis edilebilir.
6. Kart’n Geçerlilik Süresi: Kart(lar), üzerinde yazl olan son kullanma tarihindeki ayn son gününe
kadar geçerli olup, bu tarihten sonra kullanlmayacaklardr. Banka, güvenlik, Kart Hamili’nin kredi
yeterlilii vb. nedenler dikkate alnmak suretiyle süresi dolan Kart(lar)’ yenileyip yenilememekte
serbesttir.
7. Kart Ve ifrenin Kullanmndan Sorumluluk: Kart, Kart Hamili’nin Sözleme’de/ bavuru formunda
belirttii adresine gönderilir veya ube tarafndan teslim edilir. Ek Kart’n, Kart Hamili’ne teslimi de Ek
Kart Hamili’ne teslimi hükmündedir. Kart’n arka yüzündeki imza band, Kart teslim alndnda hemen
imzalanr. Aksi taktirde doacak olan her türlü mali, hukuki ve cezai sorumluluk Kart Hamili/Ek Kart
Hamili’ne aittir. Kart Hamili, kartnn kapatlmas yada sözlemenin sona erdirilmesine ilikin bankaya
bildirimde bulunmas halinde, hesabna bal ek kartlar için de ayrca talimat vermedii, ek kartlarn
iptalini talep etmedii taktirde ek kartlarla yaplan ilemlere ilikin sorumluluunun devam ettiini
beyan ve kabul eder.
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8. Kart, Kart Numaras ve ifre(leri)nin, Kart Hamili/Ek Kart Hamili dndaki kiiler tarafndan
kullanlmas yasak olup, bunlarn her ne ekil ve surette olursa olsun bakalar tarafndan
kullanlmasndan doacak her türlü hukuki, mali ve cezai sorumluluk Kart Hamili/Ek Kart Hamili’ne
aittir. Bu nedenle Kart Hamili/Ek Kart Hamili; Kart, Kart numaras ve ifrenin üçüncü ahslarn eline
geçmesini engellemek için her türlü önlemi almakla yükümlü olup, gerek gördükleri her durumda özel
ifrelerini kendi belirleyecekleri yeni ifrelerle deitireceklerdir.
9. Kart’n Mülkiyeti, Kaybolma Ve Çalnma Hali: Kart’n mülkiyeti; Banka’ya ait olup Kart Hamili, Banka
istediinde, Kart’lar (Ek Kart’lar dahil) derhal Banka’ya iade etmekle yükümlüdür. Banka gerek
gördüünde Kartn/Kartlarn kullanmn durdurabilir, kendisi veya otomatik vezne makinalar,
uluslararas kartl sistem kurulular, Üye yerleri araclyla bunlara el koyabilir. Kart ve/veya Kart
numaras ve ifre kullanlarak yaplan ilemlerden doan tüm sorumluluk Kart Hamili/Ek Kart Hamiline
ait olup Kart Hamili, mevzuat uyarnca Kart’ ve Kart’n kullanlmas için gerekli ifre bilgileri güvenli bir
ekilde korumak; bu bilgilerin bakalar tarafndan kullanlmasna engel olacak önlemleri almakla
yükümlüdür. Kart Hamili; bunlarn kaybolmas, çalnmas, herhangi bir ekilde zilyetliinden çkmas
veya iradesi dnda gerçeklemi herhangi bir ilemi örenmesi durumunda bu hususu Banka’ya
derhal bildirecektir. Söz konusu bildirim, Banka’nn çar merkezine, ubelerine veya hesap özeti
aracl ile kendisine bildirilen telefon numaralarna yaplabilecektir. Kart hamili, Kart’n ve Kart’n
kullanlmas için gerekli ifre bilgilerinin kaybolmas veya çalnmas halinde Bankaya yapaca
bildirimden önceki yirmidört saatten önce gerçekletirilen ilemlerden sorumlu olup, bildirimden
önceki yirmidört saat içinde gerçekleen hukuka aykr kullanmdan doan zararlardan ise 150 (yüzelli)
Türk Liras (TL) ile snrl olmak üzere sorumlu olacaktr; ancak hukuka aykr kullanmn, Kart
Hamili’nin ar ihmaline veya kastna dayanmas halinde bu snr uygulanmayacaktr. Kart Hamili,
Bankadan talep etmesi ve ilgili sigorta prim bedelini ödemesi kouluyla sözkonusu 150 (yüzelli) TL için
sigorta yaptrabilecektir. Bu husus, Kart Hamilinin hesabna bal Ek Kartlar için de geçerli olacaktr.
Kart Hamili, kayp/çalnt bildiriminin Banka’ya ulamasndan itibaren Kart’la üçüncü kiilerce
gerçekletirilecek ilemlerden (bildirim öncesinde yaplp da Banka kaytlarna bildirim sonrasnda
intikal eden harcamalar hariç) sorumlu tutulmaz. Kayp veya çalnt bildirimi yapldktan sonra, Kart
Hamili/Ek Kart Hamili, Kart’ bulsalar dahi, kullanmadan Banka’ya iade ederler.
10. Kart’n Kullanm: Kart; kullanm amacna uygun olarak, üye iyerlerinde, Banka ube ve otomatik
vezne makinelerinde (ATM), elektronik bankaclk ilemlerinde, Banka’nn ve/veya uluslararas kart
kurulularnn yetki verdii birimlerde, mal/hizmet almlarnda ve nakit çekimlerinde kullanlabilir.
Ayrca Kart Hamili’nin, yazl veya sözlü olarak (internet, çar merkezleri, telefon sistemleri vb.)
Banka’ya verdii ve Bankaca imkan tannan düzenli ödeme, kredi geri ödemeleri/fatura ödemeleri
talimatlarnn Kart hesabndan yaplabilmesi konusunda Kart Hamili/Ek Kart Hamili, Banka’y yetkili
klmlardr. Kart hesabndan yaplan bu ödemeler Nakit Çekme hükümlerine ve ücrete tabi olacak ve
provizyon alnmak suretiyle Kart hesab Bankaca re’sen borçlandrlacak, provizyon verilmesi ile
Banka’ya kar borç kesin olarak doacaktr.
Türk Paras Kymetini Koruma Hakknda 32 sayl Kararda belirtilen kymetli maden, ta ve eyalarn
almlar ile döviz almlar, kart sahibinin baka bir kredi kartnn borcunu kapatmas amacyla yapt
borç transferleri, kii veya kurumlara yaplan tüm ödemeler, talih ve ans oyunlar, borsa
ilemleri/menkul kymet almlar, seyahat çekleri, havale ilemleri nakit kullanm kapsamnda olan
ilemler olarak kabul edilecektir.
Kart ile Banka veya kartl sistem kurulularnn ATM’lerinden yaplacak nakit çekme ilemleri ya da
sadece Kart numaras ve/veya ifre bilgilerinin kullanm ile internet ve her türlü sesli, görüntülü
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ve/veya data transferi salayan ebeke alar ile elektronik ortamlarda yaplacak bankaclk
ilemlerinde, alverilerde ve Kart numaras belirtilerek telefon, faks vs. aracl ile gerçekletirilecek
ilemlerde, Kart Hamili tarafndan ilemi gösteren belge imzalanmas mümkün olmadndan ya da
temassz ilemlerde belge düzenlenemediinden; ilem/borç kesin olarak; sipariin verildii,
görümenin yapld ya da sair suretteki bankaclk/ödeme ileminin Banka kaytlarnda tamamland
anda doar.
Kart sistemi, Banka’nn hizmet amacna yönelik servislerinden olduundan Kredi Kart ticari olarak
kullanlamaz. Borç karlnda Harcama Belgesi düzenlenmesi, Kredi Kart’nn Kredi Kart Hamili’nin
kendi iyerinde/Üye yeri’nde veya sürekli ayn Üye yeri’nde kullanlmas gibi ilemler ticari kullanm
anlamndadr. Banka bu tip kullanmlar tespit etmesi halinde, Kredi Kart’nn kullanmna son verebilir.
Kart Hamili, Kart’n Banka nezdindeki bir veya birden fazla hesabna balatabilir ve Kart’ ve/veya
ifresi ile bu hesaplarna (ATM’ler veya internet kanal ile) ulaarak Bankaca salanan bankaclk
ilemlerini yapabilir. Bu durumda Ek Kart Hamil(ler)i de Kart’lar ile Kart Hamili’ne ait Kart hesabna
bal vadesiz hesap bilgilerine ulaarak ilem yapabilecektir.
Kart hamili; kartnn kullanma kapatlmasna ilikin talimat verdii taktirde bu husus, Banka tarafndan
yedi gün içerisinde ve ancak kartn bu süre içerisinde kullanmad taktirde yerine getirilecektir.
11. Kart Hesabnn Borç Ve Alacak Kaytlar: Kart Hamili/Ek Kart Hamili; Kart, Kart numaras veya ifre
ile gerçekletirilen mal/hizmet ve nakit çekim ilemleri (para çekme ilemlerinde valör ayn gün, para
yatrma ilemlerinde bir sonraki i günü olacaktr) tutar kadar Banka’ya borçlanr ve bu tutarlar faiz,
ücret, komisyon, KKDF, BSMV gibi tüm fer’ileri ile birlikte Kart hesabna borç kaydedilir; yaplacak
ödemeler de ayn hesaba alacak kaydedilir.
Banka, yurtdnda veya yabanc para üzerinden gerçekletirilen ilemlerle ilgili olarak her türlü borç
kaydn ve ilem tutarnn % 3’üne (yüzde üç) kadar olmak üzere komisyonu, hesap kayt tarihinde bu
ilemler için Banka’da cari döviz sat kuru üzerinden Türk Lirasna çevirmeye ve kambiyo gider
vergisi ile birlikte Kart Hesabna borç kaydetmeye veya yabanc para üzerinden talebe yetkilidir.
Uluslararas kart kurulularnca, Kart’n kullanm ile ilgili olarak Banka’ya bildirilecek masraf, ek
ödeme ve komisyonlar da; vergi, resim, harç ve fon gibi fer’ileri ile birlikte Banka tarafndan yukardaki
yöntemle TL’na çevrilerek Kart hesabna borç kaydedebilecek veya yabanc para olarak talep
edilebilecektir. Banka’nn lisans sözlemesi imzalad Kartl Ödeme Sistem Kurulular lisans ile
çkartlan kredi kartlarnda alm olduu komisyonun tamamn veya bir ksmn ilgili kartl Ödeme
Sistem Kuruluuna ödeyebilmektedir. bu Sözleme’nin imza tarihi itibariyle Bankaca American
Ekspress Kart Hamillerinin yurt dnda yapm olduu ilem bedellerinden alnan %3’e (yüzde üç)
varan orandaki komisyon üzerinden, harcama bedelinin %1'ine (yüzde bir) denk gelen tutar Banka
tarafndan American Express’e ödenecektir.
Kart Hamili/Ek Kart Hamili, yabanc para üzerinden gerçekletirdii ilem bedellerini yabanc para
cinsinden ödemeyi talep etmesi halinde, borç tutarnn tamamn kendisine bildirilen son ödeme
tarihinde Bankaya ödemek durumundadr.
Yabanc para borcunun son ödeme tarihinde ödenmemesi durumunda Banka, yasal düzenlemeler
gereince ödenmeyen ksm Banka’da cari Döviz Sat Kuru üzerinden TL’na çevirmekle
yükümlüdür.Yabanc para üzerinden gerçekletirilen ilem bedelleri Kartl Sistem Kurulularnn
dönüüm kurlarna tabi olacak ve bu kurulularn uygulad komisyonu içerek ekilde ödeme tercihine
bal olarak ilgili para cinsine çevrilecektir. Harcamann yapld para cinsi ile ödemenin yaplaca
para cinsinin farkl olmas durumunda harcamalar, Kartl Sistem Kurulularnn uygulad dönüüm
kurlar esas alnarak (EURO ve USD hariç) önce USD’ye ve akabinde ödeme tercihine konu para
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birimine çevrilecektir. Kartl Sistem Kurulularnn uygulad dönüüm kurlarna ilikin olarak
Banka’nn belirleme yetkisi ve sorumluluu bulunmamamaktadr.
Kart Hamili/Ek Kart Hamilinin, Banka’nn anlama yapt/yapaca firma ve maazalarda yapt
maaza kart ya da geçici kartla yaplan mal/hizmet alm bedelleri, Bankada adna açlm kredi kart
hesabna borç kaydedilir. Kart Hamili/Ek Kart Hamili, gerek Kredi Kart gerek Maaza Kart/Geçici Kart
ile yapt harcamalar tutar Banka’nn yapaca anlamalar dorultusunda herbir Üye yerinde veya
ayn Üye yerinde farkl mallar/hizmetler için farkl ödeme seçeneklerine tabi olup, kredilendirilebilir.
12. Hesap Özeti Düzenlenmesi: Banka; kendi belirleyecei periyodlarla Kart hesaplarnn ilgili döneme
ait tüm borç ve alacak kaytlarnn dökümünü içeren ve bir sonraki döneme ait hesap kesim ve son
ödeme tarihini gösteren Hesap Özeti’ni düzenleyerek Kart Hamili’nin adresine posta ile gönderir.
Hesap özetinin dier kanallar (e-posta, SMS, Banka’nn nternet Bankacl, ATM vb.) aracl ile
gönderilmesi halinde de münhasran bu adreslere yaplacak bildirimler geçerli olur. Kart Hamili’ne
yaplacak bildirimler, Ek Kart Hamili için de balayc olarak hüküm ifade eder.
Kart Hamili, Hesap Özeti son ödeme tarihine kadar eline geçmese dahi, Banka’nn kendisine sunduu
imkanlar (telefon, ATM, internet vs.) kullanarak borcunu örenir. Kart Hamili’ne gönderilen bir önceki
döneme ait Hesap Özeti’nde takip eden dönemin hesap kesim ve son ödeme tarihi bildirilmi
olduundan ödeme yapmayan Kart Hamili/Ek Kart Hamili, temerrüde dümediklerini iddia edemez.
Hesap Özeti periyodlarndaki deiiklik, Kart Hamili’ne Hesap Özeti ile bildirilir.
Kredi Kart ve/veya Ek Kredi Kart Hamili, Kredi Kartnn kullanmndan doacak olan ve Hesap Özeti ile
bildirilecek borçlarn, Banka’nn ödeme kanallarn kullanarak (ube, nternet vs.) yatrabilir. Bavuru
formunda aksi belirtilmedii sürece ödeme oran, asgari ödeme orannda olmak üzere tanmlanacak ve
aksi bildirilmedii sürece asgari ödeme tutar Kredi Kart Hamili’nin hesabndan otomatik olarak
alnabilecektir
Kart Hamili, son ödeme tarihinden itibaren 10 gün içinde noter araclyla veya yazl olarak Hesap
Özetini talep etmedii/itiraz etmedii takdirde, Hesap Özeti alnm ve içerii kabul edilmi saylr. Bu
halde Hesap Özeti, cra ve flas Kanunu 68/1.maddesinde belirtilen kesin belgelerden saylr. Kart
Hamili/Ek Kart Hamilinin borca itirazlar ödeme yükümlülüklerini ortadan kaldrmaz.
Kredi Kart Hamili istek tarihinden 6 aydan daha öncesine ait Hesap Özetlerini masraflar tarafndan
karlanmak üzere isteyebilir.
Banka, faiz oranlar, komisyon ve her türlü ücret de dahil olmak üzere sözlemede yaplacak olan
deiiklikleri Kart Hamili’ne Hesap Özeti araclyla bildirir. Sözleme’de yaplan deiiklikler
bildirimin yapld döneme ilikin son ödeme tarihinden itibaren geçerli olup bildirimin ait olduu
döneme ilikin son ödeme tarihinden itibaren kartnn kullanmlaya devam edilmesi halinde
deiiklikleri kabul etmi saylr.
Hesap kat ihtarndan sonra ayn hesaba yeni gelen borç kaytlar için hiçbir ihbara gerek kalmakszn
ilem tarihinden itibaren ibu sözlemede belirtilen gecikme faizi iletilir.
13. Faiz, Ücret Ve Vergiler le Dier Fer’ileri ile Asgari ödeme Oranlar: Kart Hamili, kredilendirmeyi
tercih etmeyip tüm borcu, Hesap Özeti’nde belirtilen son ödeme tarihine kadar nakden ve tamamen
ödeyebilir. Kart Hamili, son ödeme tarihine kadar tüm borcu ödemeyip, kredilendirmeyi tercih ettii
takdirde, Hesap Özeti’nde belirtilecek Ödenmesi Gereken Asgari Tutar son ödeme tarihine kadar
ödemekle yükümlüdür. Ödenmesi gereken asgari tutar her halükarda 10 (on) TL’den az olmamak üzere;
kredi kart limiti 15.000 Türk Lirasna kadar olan kredi kartlar hakknda dönem borcunun yüzde
yirmibeinden, kredi kart limiti 15.000 Türk Lirasndan 20.000 Türk Lirasna kadar olan kredi kartlar
hakknda dönem borcunun yüzde otuzundan, kredi kart limiti 20.000 Türk Liras ve üzerinde olan kredi
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kartlar hakknda dönem borcunun yüzde krkndan ve yeni tahsis edilen kredi kartlarnda kullanm
balangc tarihinden itibaren bir yllk sürenin dolmasna kadar dönem borcunun yüzde krkndan,
aa olamayacaktr. Banka, bu miktardan az olmamak üzere asgari ödeme tutarn belirleyebilir ve
deitirebilir, Kanun ile belirlenen orann azaltlmas ya da artrlmas halinde deien oran herhangi bir
bildirime gerek olmakszn uygulanr. Kart Hamili/Ek Kart Hamili, ödemesi gereken Asgari Ödeme
Tutar’n ödememesi durumunda temerrüde dümü olur ve Banka’nn bu sebeple henüz dönem
borcuna yanstlmam taksitli ilem ve ileri vadeli dier kalan borcun tamamnn ödenmesini talep
hakk doar. Kart Hamili/Ek Kart Hamili’nin ödemesi gereken asgari tutar ödemede temerrüde dümü
olmas halinde Banka muacceliyet uyarsnda bulunarak bakiye kalan taksitli ilem tutarlar dahil
borcun tamamnn bir hafta içerisinde ödenmesini talep edebilir. Kart Hamili/Ek Kart Hamili, borcunun
tamamn verilen bu süre içerisinde ödemedii taktirde Banka, alacaklarnn tahsili amac ile yasal
yollara bavurabilecektir.
bu Sözleme ekinde belirtilen komisyon ve ücretlerin oran, miktar ve asgari tutarlarn deitirmeye,
belirlemeye, yeni ücretler uygulamaya Banka yetkili olup oran ve miktarlarda yaplacak deiiklikler
Hesap Özeti ile bildirilecektir. Kart hamili bildirimi takip eden son ödeme tarihinden itibaren kartn iptal
ettirmeksizin bulundurmaya, kullanmaya devam ettii taktirde deiiklikleri Kabul etmi
saylacaktr.Sözkonusu faiz, ücret ve komisyonlara uygulanacak KKDF, BSMV gibi tüm vergi, fon, harç
ve dier fer’ileri ile Kart hesabna borç kaydedilecek ve bunlar da Kart Hamili/Ek Kart Hamili tarafndan
ödenecektir.
Aadaki belirtilen faiz ve ücret tipleri , ibu Sözleme’nin imza tarihi itibaryle geçerli faiz ve ücret
tipleri olup, tutar ve oranlar ibu Sözleme ekinde belirtilmitir.
13.1 Yllk Üyelik Bedeli/Kart Ücreti: Yllk kart ücreti ibu Sözleme’nin imza tarihi itibariyle Sözleme
ekinde yer alan ücret tablosundaki gibi olup Kart snfna göre belirlenir ve Hesap Özeti veya
bilgilendirme notu aracl ile bildirilir. Kart’larn verildii andan itibaren (bu yl dahil) ve izleyen her yl
asl ve ek kartlar üzerinden Kart saysna göre alnr. Yl içerisinde Kartlarn her ne sebeple olursa
olsun (Banka’nn Kart Hamili’nin güvenlii veya Kart Hamili’nin kayp çalnt bildirimleri dahil) yeniden
baslmasn gerektiren hallerde baslacak Kart saysna göre yllk kart ücretine kadar olmak üzere
(Banka’nn kart ücreti almad ürünlerde ilgili karttan alnan hizmet ücretine kadar) kart yenileme
ücreti alnabilir. Banka söz konusu kart ücretleri ile ibu Sözlemede belirtilen dier ücret ve
komisyonlar, bir önceki yl uygulanan tutar üzerinden her yl itibariyle %25 (yüzde yirmibe) orannda
artrmaya yetkilidir. Banka; Kart Hamilinin hesap özetlerini elektronik posta vb yöntemlerle talep
etmesi halinde Yllk Üyelik Bedeli/Kart Ücretinde indirim yapabilir.Kart Hamilinin bu yöntemlerin
yansra veya sadece basl hesap özeti talep etmesi halinde Banka bu indirimi geri alabilir.
Sözleme’nin imza tarihi itibariyle geçerli Yllk Kart ücreti ibu Sözleme ekinde belirtilmitir. Yabanc
para cinsinden belirtilen ücret ve komisyonlar, tahakkuk tarihinde Bankada cari döviz sat kuru
üzerinden Türk Lirasna çevrilerek kart hamilinin hesabna borç kaydedilecektir. Banka tarafndan
verilen Ek Kartlarn Yllk Kart Ücreti, Bankaca daha farkl bir ücret belirlenmedii sürece asl kartn tabi
olduu ücretin ½’si kadardr.
13.2 Nakit Çekme Faizi: Kart hesabndan nakit çekildii günden itibaren TCMB akdi faiz oran
üzerinden, çekilen tutara günlük olarak (BSMV ve KKDF ilave edilmek suretiyle) uygulanan faizdir.
13.3 Nakit Çekme Ücreti: Nakit çekilen tutar üzerinden ve çekilen tutarn taksitlendirilmesine bal
olarak deien tutar ve oranlarda olmak üzere hesaplanr. Hesaplanacak tutar Bankaca belirlenen
tutarn altnda ise ücretler tablosunda ve/veya Hesap Özeti’nde bildirilen minumum ücret uygulanr.
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ATM’ler, Banka ubeleri, dier Banka ubeleri veya yetkili Üye iyerlerinden gerçekletirilen nakit
çekim ilemlerinde, her bir ilem baznda çekilen tutara uygulanr.
13.4 Ekstre Taksitlendirme Faizi ve Ücreti: Kart Hamili’nin hesap özetine konu dönem borcunu
taksitlendirmesine Banka tarafndan izin verilmesi halinde, taksitlendirme tarihinden ödeme tarihine
kadar geçen süre için akdi faiz ve buna ilaveten taksitlendirilen tutar üzerinden ücretler tablosunda
ve/veya Hesap Özeti’nde bildirilen ücret uygulanr.
13.5 Ekstre Erteleme lem Ücreti ve Komisyonu: Kart Hamilinin, Dönem Borcu’nun asgari ödeme
tutarn ödemek suretiyle, borcunun kalann bir dönemden fazla olmakszn ertelemesine Banka
tarafndan izin verilmesi halinde ertelenen borç miktar üzerinden akdi faiz orann geçmeyecek bir
oranda bir komisyon ve buna ilaveten ertelenen tutar üzerinden ücretler tablosunda ve/veya Hesap
Özeti’nde bildirilen ücret uygulanr.
13.6 lem Erteleme Ücreti: Kart Hamili’nin tek çekim halinde yapt harcamalar, henüz dönem içinde
iken ertelemek istemesi ve bu talebinin de Banka tarafndan kabulü halinde ertelenen ilem tutar
üzerinden alnacak ücrettir.
13.7 lem Taksitlendirme Ücreti: Kart Hamili’nin tek çekim halinde yapt harcamalar, henüz dönem
içinde iken taksitlendirmek istemesi ve bu talebinin de Banka tarafndan kabulü halinde taksitlendirilen
ilem tutar üzerinden alnacak ücrettir.
13.8 Ekspres Limitten Nakit Çekim Faizi: Ekspres Limit’ten nakit çekildii günden itibaren, akdi faiz
oran üzerinden, çekilen tutara günlük olarak uygulanan faizdir.
13.9 Ekspres Limitten Nakit Çekim Ücreti: Nakit çekilen tutar üzerinden hesaplanr.
13.10 Kredi Faizi: Kart Hamili tarafndan, Hesap Özeti’nde bildirilen dönem borcuna asgari tutar ve
üzerinde ödeme yaplmas halinde akdi faiz, asgari tutarn altnda ödeme yaplmas durumunda ise
asgari tutarn ödenmeyen ksm için gecikme faizi, kalan hesap bakiyesinin asgari tutar aan ksm için
akdi faiz uygulanacaktr.
bu Sözlemede atfta bulunulan akdi faiz ve gecikme faizi oranlar TCMB tarafndan ilan edilen azami
faiz oranlarn ifade edecek olup bu oranlara kadar olmak üzere Banka tarafndan uygulanan faiz
oranlar Kart Hamili’ne Hesap Özeti aracl ile bildirilecektir.
Borç tutarna Bankaca daha düük oranda kredi faizi uygulanabilecek olup, söz konusu ödeme/toplam
borç oranlar ve bu oranlara tekabül eden kredi faiz oranlar ile kart ücretleri Hesap Özeti aracl ile
Kart Hamili’ne bildirilecektir. Kart Hamili; Kartna ilikin faiz, komisyon, ücret, ödül kazanma gibi
parametreleri Bankaca tannan imkanlar çerçevesinde kendisinin belirledii ve deitirebildii kredi
kart program uygulamalarnda, TCMB tarafndan ilan edilen akdi faiz ve gecikme faiz oranlarnn
deimesi halinde, Kart Hamili tarafndan belirlenen bu faiz, ücret, komisyon ve ödül oranlar ayn
oranda Banka tarafndan deitirilebilecektir.
13.11 Limit Am Faizi: Kullanm limitinin, tahsis edilen limitin yüzde yirmisini geçmemesi ve bir
sonraki hesap döneminde kapatlmas kouluyla, bir takvim ylnda ikiden fazla olmamak üzere am
olumas halinde veya Banka’nn insiyatifi dnda Kart Hamili’nin harcamalaryla almas durumunda
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alan miktara ilem tarihi ile ödeme tarihi arasndaki süre için TCMB tarafndan ilan edilen azami akdi
faiz oran üzerinden faiz yürütülecektir.
13.12 Hizmet Ücreti: Banka ya da Banka adna üçüncü kiilerce verilen danmanlk, yardm (yol,
çilingir, onarm, tesisat vb) vale parking, concierge vb. hizmetleri ile program üyelii veya ilave ya da
hzl ödül kazanm program üyeliklerinin yansra dergi ya da club abonelikleri ile Banka adna iletilen
alanlardan yararlanmas neticesinde yararlanan kart hamillerinden ald ücrettir.
13.13 Ürün Ücreti: Kart ücretinden farkl olarak, kredi kartlar dndaki ödeme araçlarndan (hediye
kart, önödemeli kart vs ile anahtarlk, saat gibi plastik kart dndaki ödeme araçlar), herbir ödeme
arac için ayr ayr olmak üzere ve herbir gönderimde alnan ücrettir.
13.14 Taksitli lem Ücreti: Kart Hamili’nin gerçekletirdii taksitli ilemlerde, aylk taksit tutar veya
taksit adedi üzerinden alnr.
13.15 Sigorta Ücreti: Kart Hamili’ne tannan kullanm limiti üzerinden kredi kart ve sigorta tipine göre
alnr.
13.16 Kart Deiim Ücreti: Bankaca çkartlan Kartlara ilikin olarak Kart Hamili’nin talebi üzerine kart
tipinin, görselinin deimesi/karta görsel yüklenmesi halinde her bir deien kart tipi,
yüklenen/deien görsel saysna göre alnr.
13.17 Kredi Kart Paket Deiiklii Ücreti: Kart Hamili’nin Kart’na ilikin faiz, ücret, ödül kazanma gibi
parametreleri Bankaca tannan imkânlar çerçevesinde kendisinin belirledii ve deitirebildii kredi
kart program uygulamalarnda Kart Hamili’nin söz konusu parametreleri deitirme hakknn
kendisine tannmas halinde yaplan deiiklie ilikin olarak alnan ve deiiklii talep ettii hesap
dönemi sonunda Hesap Özetine yanstlr.
13.18 lemsizlik Ücreti: Banka tarafndan belirlenen kart tipleri ile 3 ay boyunca hiçbir ilem
yaplmamas halinde bu süre için alnacak ücrettir.
13.19 Aylk lemsizlik Ücreti: lemsizlik Ücreti’nin Kart Hamili’nin Hesap Özeti’ne yanstlmasn
müteakip, söz konusu ücretin yansd kartn bir dahaki kullanmna kadar geçen her bir ayda, aylk
olarak Hesap Özeti’ne yanstlacak ücrettir.
13.20 Kampanya Katlm Ücreti: Banka tarafndan belirlenip, Hesap Özetleri ve internet sitesi
araclyla duyurulan kart tiplerinin kullanm neticesinde Kart Hamili’nin Banka tarafndan düzenlenen
belli kampanyalara katlm için ödenecek ücrettir. Söz konusu ücret, herbir kampanya için farkl olarak
belirlenecek olup, Banka, ilgili kampanyay duyurduu tüm mecralarda Kampanya Katlm Ücreti’ni de
duyurmay taahhüt eder.
13.21 Fatura Ödemeleri Komisyonu: Kart Hamili’nin Banka’ya verdii ödeme talimat üzerine Kart
hesabndan ödenen fatura bedeli üzerinden alnr.

10/22

M

K

K

S

T

R

0

1

13.22 Taksitlendirme Komisyonu: Kart Hamili tarafndan tek ödemeli olarak gerçekletirilen mal ve
hizmet almlarnda, söz konusu harcamann Banka tarafndan iki veya daha fazla seferde Hesap
Özeti’ne yanstlmas durumunda taksit tutar üzerinden alnr.
13.23 Ödeme Komisyonu: Kart Hamili’nin Banka’ya verdii ödeme talimat üzerine Kart hesabndan
ödenen, kira ödemesi, aidat, okul taksidi, kredi geri ödemesi, resmi kurumlara yaplan ödemeler (SGK,
Bakur primleri, vergi ve fatura ödemeleri gibi) ve bunlarla snrl olmakszn Banka’nn havale veya
EFT yapmak veya kredi kartna borç kaydetmek suretiyle Banka’ya, üçüncü kiilere veya resmi
kurumlara ödedii tutarlar üzerinden alnr. u kadar ki motorlu tatlar vergisi, trafik cezalar ve 6111
sayl Kanun kapsamnda yaplandrlm olan ödemelerden herhangi bir komisyon alnmamaktadr.
13.24 Bildirim Ücreti: Asgari tutar ödemeyen veya ödemelerini düzensiz yapan kart hamillerinin
Banka’ya olan borçlarn, ödeme tarihlerini ve tutarlar ile ödeme yapmalar gerektii hususunu
bildirmek/hatrlatmak amac ile Banka’nn yapm olduu operasyonel giderlere karlk olarak bu Kart
Hamillerinden alnan ücrettir.
13.25 Ödeme Noktalar lem Ücreti: Kart Hamilinin Bankaya veya Banka’nn anlama imzalad kurum
ve kiilere olan borçlarn, Banka’nn anlamal üye iyerlerinden ödemesi halinde alnan ücrettir.
13.26 Sözünüze Bonus/Mil/Ödül/Bilet Ücreti: Kart Hamilinin, Banka’ya verecei aylk harcama
taahhüdü (taksitli harcamalarda toplam tutar harcamann yapld dönemde tek bir harcama olarak
deerlendirilecek ve taksitler, dier aylara dair taahhüdün hesabnda dikkate alnmayacaktr)
neticesinde Banka tarafndan Kart Hamili’ne salanacak Bonus/Mil/Ödül/Bilet karlnda alnacak
ücrettir.
13.27 Sözünüze Bonus/Mil/Ödül/Bilet hlal Ücreti: Kart Hamilinin, ilave Bonus/Mil/Bilet/Ödül vb ödül
uygulamalarndan yararlanmak amac ile Bankaya vermi olduu aylk harcama taahhüdünü ihlal
etmesi halinde alnan ücrettir.
13.28 Avans Bonus/Ml/Ödül Ücreti: Kart Hamili’nin harcamalar karsnda kazanaca Bonus/Mil/Ödül
tutarnn, önceden ve henüz ilgili harcama yaplmadan Kart’a alacak kaydedilmesi karlnda alnan
ücrettir.
Kart Hamili, Banka’nn üçüncü kiilerle ibirlii yapmak suretiyle çkartt Kartlar talep etmesi
halinde, bu kurulular tarafndan alnan alnan aidat, kulüp üyelik ücreti vb. ücretlerin, bu kurulular
tarafndan Banka’ya verilecek talimata istinaden Kart’a borç kaydedilmesi veya Kart’n bal bulunduu
hesaptan resen alnarak söz konusu kurulua aktarlmas hususunda Banka’y yetkili klmtr.
13.29 Seyahat Program Ödül Dönüüm Ücreti: Kart Hamili’nin, Banka’nn anlamal olduu Kartl
Sistem Kurulular veya dier 3. kiiler tarafndan yürütülen uçu ve seyahat programlarndan
faydalanmas amacyla, Banka tarafndan, Kart Hamili’nin Banka’dan kullanmakta olduu kredi
kartlarnda biriken ödüllerin, ilgili programdan faydalanmak için gerekli olan ödül tipine
dönütürülmesi, ilgili kurulua aktarlmas gibi operasyonel ilemlerin yaplmas karlnda alnan
ücrettir.
Banka tarafndan gönderilen ihbarname ile noter araclyla gönderilecek ihtarnameler nedeniyle
oluacak masraflar, bildirim ücretleri Kart Hamili/Ek Kart Hamili tarafndan Banka’ya nakden ödenir
veya bu tutarlar Bankaca Kart hesabna borç kaydedilir veya dier hesaplarndan Banka tarafndan
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tahsil edilir. Kart Hamili; ibu Sözlemede belirtilen ücret ve komisyonlar ile tahakkuk eden faizler ve
bu faizler üzerinden hesaplanacak BSMV, KKDF ile dier her türlü vergiyi Bankaya öder.
14. Uygulanacak Akdi ve Gecikme Faizi Oranlar: Banka, TCMB tarafndan belirlenen snrlar dahilinde
olmak üzere faiz oranlarn, artrp eksiltmeye yetkili olup, bunlarda yaplacak deiiklikler mevzuat
uyarnca Hesap Özeti ile bildirmek suretiyle yapabilecektir. Faiz artrmlar 30 (otuz) gün önceden
Hesap Özeti ile bildirilir ve bu surette yaplacak deiikliklere aynen uyulur. Faiz artrmnn bildirim
tarihinden itibaren en geç 60 (altm) gün içinde tüm borç ödenip, bu süre içinde Kart da
kullanlmamsa, bildirimden önceki ilemler faiz artndan etkilenmez. Kart hesab/ hesaplarna
yaplacak ödemeler öncelikle ücret/komisyon ve faizlere mahsup edilecektir. bu Sözleme’de ya da
hesap özetinde belirtilen ücret, masraf, komisyon ve vergiler dnda Kart Hamili’nden herhangi bir
isim altnda bir ödeme talep edilmeyecek veya hesabndan kesinti yaplmayacaktr.
15. Gecikme Faizi: Kart Hamili/Ek Kart Hamili’nin son ödeme tarihinde Banka’ya olan borçlarndan
asgari ödeme tutarnn ödenmeyen ksmna ya da bu Sözleme’de belirtilen sebeplerle Banka’nn
kart kullanma kapatmas üzerine Banka’nn alacaklarnn tamamnn ödenmesi yolundaki ihbarn
takip eden yedinci günden itibaren borcun tamamna, borcun tamamen ödenecei tarihe kadar,
temerrüt tarihinde yürürlükte olan ve TCMB tarafndan açklanarak Kart Hamili’ne hesap özetleri
aracl ile bildirilen yllk en yüksek gecikme faizi oran yürütülecektir. Temerrüt hali de dahil olmak
üzere, kart uygulamasndan doan borçlarda Bankaca bileik faiz uygulanmaz.
16. Ödüller:
16.1 Genel Olarak :Banka’nn Kart’a bal düzenleyecei promosyonlar, ibu sözlemenin ayrlmaz
parças olup Kart Hamili/Ek Kart Hamili; bu promosyon artlarna uyacaklardr. Gerek bu promosyonlar
gerekse kartn kullanm ya da bulundurulmas neticesinde kazanlan bonuslarn/
ödüllerin/promosyonlarn kullanm için Kart’larn, Kart Hamili/Ek Kart Hamili’nin Banka’ya olan borçlar
veya Sözleme’ye aykr kullanm nedeniyle Banka tarafndan veya kendi talepleri üzerine kullanm d
braklmam/iptal edilmemi olmas gerekir; aksi taktirde ödüllerin kullanlmayan ksm üzerinde
herhangi bir tasarrufta bulunulamayacak ve kapatlan/iptal edilen Banka ve Kredi kartlar üzerinde
biriken bonuslar/ödüller/promosyonlar Banka tarafndan her bir takvim yl sonunda silinerek Bankaya
gelir kaydedilebilecektir.. Ayrca Banka, bir takvim yl içerisinde kullanlmayan ödül ve bonuslar kartn
kapal veya açk olmasna bal olmakszn geri alabilecek, bunlara ilikin son kullanm tarihi
belirleyebilecektir. Kart Hamili ve Ek Kart Hamili, nakit çekimi veya bu Sözleme gereince nakit çekimi
hükmünde olan ilemler için ödül kazanamayacaklardr. Hangi tip kullanmlarn ödül kazandrc
kullanm olduunu belirleme yetkisi Banka’da olup, Bankaca herhangi bir faiz tahakkuk ettirmeksizin
gerçekletirilecek taksitli mal ve hizmet almlarnda ödül, herbir taksit/ödeme vadesinde
kazanlabilecektir.
Vade farkl taksitli satlarda vade fark üzerinden ödül verilmez. Ödül kullanlarak yaplan ilemlerde
kullanlan ödüller üzerinden ödül kazanlamaz.
Ödüller, Ek Kredi Kartlaryla yaplan harcamalar dahil olmak üzere bir hesap döneminde en fazla kart
limiti kadar yaplan mal ve hizmet almlarndan kazanlabilir, kart limitinin fazla ödeme yapmak suretiyle
almas halinde belirlenen limiti aan ilemler nedeniyle salanm/kazanlm ödüller, mevcut ödül
bakiyesinden düülür.
Kart Hamili/Ek Kart Hamili, Kartn kullanmak suretiyle elde edecei ödülleri, Banka tarafndan
kendilerine bildirilen/bildirilecek olan Üye yerlerinde kullanabilecek, ödül tutarlarn üçüncü ahslara
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devredemeyecek ve bu tutarlar karlnda kendilerine nakit ödeme yaplmasn ve Kart borçlarna
mahsup edilmesini talep edemeyecektir. Banka uygulamakta olduu ödül kazanma esaslarn Kart
Hamillerine bildirmek suretiyle deitirebilecek ve kazandklar ödül’ü (mil program kapsamnda
kazanlan miller hariç olmak üzere) bir dier cins ödüle dönütürülebilecektir.
Kart Hamili/Ek Kart Hamilinin, Bankaya verdii kullanm/harcama taahhüdü gibi taahhütlere aykr
davranmas halinde, bu taahhüdüne istinaden verilen ödüller ile bunlarn cezai artlar Banka, ödülün
Kart Hamili’ne verildii tarih itibariyle Kart Hamili/Ek Kart Hamili hesabna borç kaydedilecektir. Avans
Bonus/Ml/Ödül uygulamasna konu bonus/Ml/Ödül kazanm için gerekli harcama tutarnn, süresinde
tamamlanamamas durumunda, avans olarak verilen Bonus/Ml/Ödül tutar/bedelinin yansra eksik
kalan mil/ ödül miktar ibu sözlemede veya hesap özetinde belirtilen tutar üzerinden ilgili karta borç
kaydedilecektir.
Kart Hamili/Ek Kart Hamili, ödül tutarlarnn kullanm neticesinde alm olduu mal ve/veya hizmeti
iade ettii taktirde, bu mal ve Hizmet alm nedeni ile verilen ödüller de iade edilmelidir. ade edilmedii
taktirde bu ödüllerden doacak her türlü vergi ve harçlar Kart Hamili/Ek Kart Hamilinin Kart hesabna
borç kaydedilir.
16.2 Kart Hamili/Ek Kart Hamili, kredi kart harcamalar neticesinde mile dönüen ödül kazananan kart
tipini seçtii taktirde bu kredi kartnn, verilmesi/kullanm esnasnda ibu Sözleme’de yer alan genel
hükümlerin yansra aada belirtilen uygulama kurallarnn geçerli olacaktr.
16.2.1 Ek Kart ile yaplan mal ve hizmet almna ilikin harcamalarda Ek Kart sahibi Mil’e dönüecek
ödül kazanamayacak olup, Ek Kart ile yaplan harcamalar nedeni ile tahakkuk edecek Mil’e dönüecek
ödül asl Kart sahibine verilebilecek ve asl Kart Hamili tarafndan kullanlabilecektir.
16.2.2 Kart Hamili/Ek Kart Hamili’nin Mil’e hak kazanabilmesi ve kullanabilmesi Banka’nn anlama
imzalad hava yolu irketi ile üyelik sözlemesi imzalamas ve bu programa dahil edilmesi koullarna
baldr. Kart Hamili/Ek Kart Hamili, bu program içerisinde yer ald süre boyunca yapm olduklar
mal ve hizmet almlar nedeni ile Mil’e dönüecek ödül kazanabilecekler ve kullanabileceklerdir.
16.2.3 Mil Program ve mil kullanm Banka’nn anlama yapt havayolu ve bu havayolu irketinin
anlama yapt dier havayolu irketlerinin uygulama kurallarna tabidir. Banka bu kurallara müdahale
edemez.
16.2.4 lgili hava yolu irketleri, millerin uçua dönüümüne ilikin oranlar belirleyebilir veya
kullanmna dair kurallar ile millerin kullanm süresine ilikin düzenlemeler yapabilir.
16.2.5 Kart Hamili/Ek Kart Hamili, kendisine verilen mile dönüen ödül kazanma imkan salayan kredi
kart ile yapm olduu mal ve hizmet almlar neticesinde Banka’nn anlama yapt hava yolu irketi
ile arasnda akdedilen üyelik kurallarna bal olarak kullanlmak üzere Mil kazanabilecek olup, söz
konusu milin kazanm, nasl ve nezaman kullanlaca ilgili havayolu sadakat program sözleme
kurallarna tabi olacaktr. Banka, kart hamilinin sadakat program üyeliinin sona ermesi halinde Mil
kazandran kredi kartn iptal edebilir veya mil kazanmn durdurabilir.
16.2.6 Kart Hamili, Otomatik fatura ödemeleri tahsilat, Ödeme emirleri tahsilat, yatrm ürünleri
ilemleri (yatrm fonu, hazine bonosu ve sair menkul kymetler), her türlü tüketici kredisi masraf,
komisyon ve taksit ödemeleri ilemleri, hisse senedi alm ve komisyon tahsilat ilemi, Kredili Mevduat
13/22

M

K

K

S

T

R

0

1

Hesab ilemleri, kiralk kasa ücreti tahsilat, kredi kart aidat tahsilat, hesap iletim ücreti tahsilat, POS
ücretleri tahsilat, çek karnesi ücreti tahsilat, ekspertiz ücretleri tahsilat, döviz alm ilemi, üniversite
harç ödemeleri tahsilat, Bankaca verilen dier bankaclk hizmetlerinden alnan ücret ve komisyonlarn
tahsilat, vergi tahsilatlar, her türlü yatrm, kaynak ve kullanma yönelik bankaclk ürün ve
hizmetlerinin Kart üzerinden tahsilat, Banka nternet Bankacl, ATM, Alo Garanti hizmet ücreti
tahsilat ile nakit çekimler ve bu Sözleme gereince nakit çekim saylan ilemler nedeni ile Mil’e veya
bir baka ödüle dönüecek kazanm elde edemeyecektir.
16.2.7 Kart Hamilinin, Kart ile yapm olduu mal ve hizmet almlar nedeni ile kazanm olduu Mil’e
dönüecek ödül ile ilgili olarak yaplacak harcama tutarlar, esas alnacak döviz kurlar, Mil’e
dönüecek harcama nevileri Banka tarafndan belirlenebilir ve deitirilebilir.
16.2.8 Banka, Kart Hamillerinin ve üçüncü ahslarn Mil Program’ndan kazandklar ödüllere ilikin
olarak tabi olduklar vergi ve harçlar ile ilgili olarak herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
16.2.9 Kazanlan Mil’in kullanm ile ilgili olarak yaplmas gerekli rezervasyon ilemleri, uçu biletinin
teslim alnmas vb. ilemler Kart Hamili tarafndan dorudan ilgili hava yolu irketi nezdinde
yaplacaktr.
16.2.10 Banka ile ilgili havayolu irketi arasnda akdedilen sözlemenin veya ilgili havayolu ile Kart
Hamili arasndaki üyelik ilikisinin sona ermesi halinde harcamalardan dolay mil kazanlamayacak
olup, Kart’n geçerlilik süresinin sona ermesi ve/veya Kart’n Banka tarafndan kullanmnn
durdurulmas halinde, Banka, Mil’e dönüecek ödül kazanmlarn durdurabilir.
16.2.11 Kart Hamili, Banka ile ilgili havayolu irketi arasnda aktedilen sözleme süresince veya
sözlemenin sona ermesi halinde Banka’nn Mil’e dönüen ödüllerin kullandrm konusunda bir
taahhüdünün olmadn ve Banka’nn yegane yükümlülüünün, Kart Hamilinin Mile dönüen ödül
kazanma imkan salayan kredi kart ile yapm olduu harcamalar neticesinde elde ettii Mil
ücretlerinin ilgili havayolu irketine ödenmesi olduunun bilgisi dahilindedir.
16.2.12 Kart Hamili, mal veya hizmet alm neticesinde kazanlan millerin ileme konu mal ve hizmetin
iadesinin yansra kartnn Kredi Kart Sistem kurallarna aykr kullanm hallerinde bu ilemlere
istinaden kazanlan Millerin, toplam Mil tutarndan mahsup edebilecektir.
16.2.13 Kart Hamilinin dier kredi kartlar ile kazanm olduu ödüllerin/puanlarn Mil Programna
aktarlmasnn Kart Hamili, tarafndan talep edilmesi halinde kazanm olduu ödüllerin/puanlarn Mil’e
dönümesinde esas alnacak deeri Banka belirleyebilir.
16.2.14 Kart Hamilinin, Mil Program kapsamnda kazanm olduu ödüller ve miller Kart Hamili’nin
Bankaya olan borçlarna mahsup edilemez.
17. Mal/Hizmetin Aypl Olmas: Kart, belirli bir iyerinde ya da belirli bir marka mal/hizmet alm artyla
verilmeyip, uluslararas kart kurulularnn düzenlemelerine tabi olduundan Banka; Kart ile alnacak
mal veya hizmetlerin cinsi, nitelii, içerii, miktar, bedeli, taksit tutar ve says, aypl çkmas, iptali,
iadesi, teslim alnp alnmamas vs. konularda herhangi bir sorumluluk tamad gibi, bu hususlarda
Kart Hamili/Ek Kart Hamili ile Üye yeri arasnda doabilecek ihtilaflardan hiçbir ekilde sorumlu
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deildir. Kart ile alnan mal ve/veya hizmet bedelinin daha sonra herhangi bir nedenle Kart hesabna
iadesi, söz konusu mal/hizmet bedelinin iade edildii tarihe kadar Kart Hamili/Ek Kart Hamili’nin
Banka’ya kar anlan ilemden doan borç ve yükümlülüklerini ortadan kaldrmaz.
18. Bilgilerin Doruluu/Deitirilmesi: Kart Hamili/Ek Kart hamili; bavuru formunda belirtilen isim,
soyad, adres, mali bilgiler (hesap durum belgesi dahil) ile dier bilgi ve belgelerin doruluunu
taahhüt ettii gibi, bu bilgi ya da belgelerdeki deiiklikleri derhal yazl olarak Banka’ya bildirmekle
yükümlüdür. Kart Hamili, Banka tarafndan yaplacak tebligatlar için, bavuru formunda belirtilen
hesap özetlerinin gönderilmesini istedii adresi yasal tebligat adresi olarak belirlediini, adres
deiikliklerini, Bankaca belirlenen yöntemlerle deiiklik tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
Banka’ya bildirmedii sürece, önceki adrese yaplacak her türlü tebligat’n kendisine yaplm
saylacan, bu adres bildirimlerinde Türkiye dnda bir adres bildirse dahi mutlaka Türkiye’de bir
tebligat adresini Banka’ya ileteceini aksi durumda Bankaca yurtd adres dikkate alnmayp,
Türkiye’de bildirdii son adrese yaplacak tebligatlarn geçerli saylacan kabul eder. Kart hamili ayn
hususun gerek ibu Sözlemenin imza annda ya da daha sonra bildirdii, telefon numaras ve e-posta
adresleri içinde geçerli olduunu kabu ve beyan eder.bu Sözleme’ye ve Kart(lar)’a ilikin her türlü
tebligatn Kart Hamili/Ek Kart Hamili’nden herhangi birine gönderimi yeterli olup, bu gönderim her ikisi
için de geçerli olacaktr. Kart Hamili; ibu Sözlemeye istinaden Banka tarafndan Kart verilmesi
halinde; Kartn ve Sözleme nüshas ile bilgilendirme notunun kendisine veya Tebligat Kanunu
hükümlerine göre kendisi adna tebligat almaya yetkili üçüncü ahslara teslim edilmesi halinde,
Kart’n, Sözleme nüshas ile bilgilendirme notunun kendisine teslim edilmi saylacan kabul eder.
19. Sözlemenin Sona Ermesi: Banka, Sözleme’yi, 3 gün önceden ihbar ederek her zaman sona
erdirebilir. Kart Hamili, Sözleme kapsamnda kulland kartlarn ve Sözleme’nin kartlara ilikin
hükümlerini yedi gün önceden, Banka’ya yapaca yazl ihbarla iptal ettirmek/sona erdirmek hakkna
sahiptir. Bu durumda Kart Hamili Sözleme’ye bal olarak ileri vadeli taksitli harcamalar dahil olmak
üzere Banka’nn domu ve doacak her türlü alacan fer’i leri birlikte ödemek, kartlarn iade etmek
ve tüm hesaplarn kapattrmak durumundadr.
Banka, Kart hamili’nin Sözleme konusu yükümlüklerini yerine getirmemesi, kimlik bilgilerinin
yeterlilii ve doruluu konusunda üphe duyulmas nedeni ile yürürlükteki mevzuat tahtnda
yaplmas gereken kimlik tespiti ve teyidinin yaplamamas, Sözleme’ye konu ilem, ürün ve
hizmetlerden doan borçlarn ve Banka’ya olan bakaca borçlarnn ödememesi, ödemekle yükümlü
olduu asgari ödeme tutarnn altnda ödeme yapmas yada asgari tutar üç dönem ödememesi ibu
Sözlemede belirtilen ücretleri ödememesi ya da ödemeyeceini bildirmesi ya da ödenmi ücret ve
komisyonlarn iadesini/iptalini talep etmesi ya da Banka tarafndan dier bir ilem nedeniyle takibe
alnmas, üçüncü kiilerce yasal takibe maruz kalmas, iflasnn talep edilmesi, iflasnn ertelenmesi,
iflas etmesi, konkordato talep etmesi, yürürlükteki mevzuata aykr bir davranta bulunmas,
bankaclk hizmetlerini kötüye kullanmas, Banka tarafndan hizmet verilmesini tahammül
edilemeyecek derecede zorlatrmas, banka birimlerinde huzur bozacak davranlarnn süreklilik arz
etmesi veya Sözleme konusu kartlarnn son ilem tarihinden itibaren 1 yl süre ile kullanlmamas ve
bakiyenin Banka tarafndan belirlenmi asgari bakiyenin altnda kalmas, kart hamilinin ibu Sözleme
kapsamnda kazand ödülleri kullanm imkan salayan kurulularla imzalad üyelik sözlemelerinin
sona ermesi halinde ve bunlarla snrl olmakszn hakl herhangi bir nedenle bildirimde bulunmak
sureti ile nezdindeki hesaplar kapatabilecek, ürün/hizmetleri sona erdirebilecek, borcun fer’ileri ile
birlikte tamamen ödenmesini talep edebilecek, kartlarn iptal ederek Banka’ya iadesini talep
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edebilecek ve Sözleme’yi tek yanl olarak feshedebilecektir. Kart Hamili, Banka’nn yapaca
bildirimden sonra hesaplar, ürün/hizmet, kartlar kullanmayarak Banka’ya iade etmekle yükümlüdür.
Sözleme’nin taraflardan herhangi biri tarafndan sona erdirilmesi veya herhangi bir nedenle son
bulmas halinde, tüm borç muaccel hale gelecek olup, borcun tamam Kart/Ek Kart Hamili tarafndan,
ayrca ihbara gerek olmadan derhal ve nakden ödenecek, borcun tamam ödeninceye kadar Kart
Hamili’nin borç asl, faizler, komisyon, ücretler ve dier tüm fer’ilerden doan sorumluluklar aynen
devam edecektir. Sözleme’nin ilgili hükümleri, Banka alacaklar tamamen sona erinceye kadar
yürürlükte kalacaktr.
Kart Hamili’nin Sözleme kapsamndaki borçlar nedeniyle yasal mercilere ihtiyati haciz ve ihtiyati
tedbir talebinde bulunmas halinde Banka, teminatsz ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir karar almaya
yetkilidir. Ancak buna ramen mahkemelerce teminat istendii takdirde, teminat mektuplarndan
doacak komisyon ve her türlü ücret de Kart/Ek Kart Hamili tarafndan ödenecektir.
Kart/Ek Kart Hamili, Banka’nn yurtiçi ve yurtdndaki merkez ve tüm ubelerinde kendisine ait
bulunan ve/veya ileride açlabilecek olan vadeli veya vadesiz, vadesi gelmi veya gelmemi bilcümle
mevduat (TL veya döviz) hesaplar (ortak hesaplarda bulunan kendi paylar da dahil olmak üzere),
Kart/Ek Kart Hamili’nin Banka’ya kar Sözleme’den ve/veya herhangi bir sebepten dolay domu ve
doacak alacaklar, bloke hesaplar, bilcümle alacaklar, Kart/Ek Kart Hamili’ne ait kiralk kasalar ve
bunlar içindeki her türlü deerler, nakit, esham ve tahvilat, senet ve konimentolar, tahsile verilen emre
muharrer senetler, çekler ve sair tüm kymetli evrak ya da kredi hesaplar ile lehine gelmi veya
gelecek havalelerin borcu karlayacak miktar üzerinde virman, takas, mahsup ve hapis hakk
olduunu ve bunlarn ekil ve mahiyeti her ne olursa olsun doacak tüm borçlarn karlayacak
miktarlarn Banka’ya rehnettiini, Banka’nn bunlarn borca yeter ksmn borca mahsup etmek
suretiyle alacan re’sen tahsile yetkili olduunu, döviz hesaplarnn da Banka tarafndan kat’i allar
yaplarak ayn hükümlere tabi olduunu, gayrikabili rücu olarak kabul eder. Kart/Ek Kart Hamili, Banka
nezdinde bulunan ve yukarda belirtilen hak ve alacaklar üzerinde, Kart/Ek Kart Hamili’nin Banka’ya
olan borçlar tamamen ödeninceye dein Banka’nn Sözleme’de belirtilen haklarn kullanmaya yetkili
olduunu kabul eder. Üzerinde Banka’nn rehin hakk bulunan ve yukarda saylan alacaklar,
Banka’nn muvafakati alnmakszn Kart/Ek Kart Hamili üçüncü ahslara temlik edemez.
Kart/Ek Kart hamili, Banka’nn Sözleme’den doan tüm hak ve alacaklarn ksmen ve/veya tamamen
temlik (devir) edebileceini, Banka’nn Sözleme’den doan hak ve alacaklarn temlik (devir) edilmesi
sürecinde, temlik (devir) alan ve/veya alacak olan ve/veya devralma talebinde bulunan resmi ve/veya
özel, gerçek ve/veya tüzel kiilere, Kart/Ek Kart Hamili’nin tüm bilgi ve belgelerini verebileceini kabul
eder.
Banka, bu Sözleme konusu hizmetlerin Kart/Ek Kart Hamiline sunulmas ile ilgili olarak, Kart/Ek Kart
Hamili’nin Bankaya olan borçlarn ödememesi, ibu Sözlemede belirtilen ücretleri ödememesi ya da
ödemeyeceini bildirmesi ya da ödenmi ücret ve komisyonlarn iadesini/iptalini talep etmesi ya da
teknolojik nedenlerle veya güvenlik gereksinimleri nedeniyle uygulama deiiklii yapabilecek veya
hizmetin verilmesine ara verebilecek veya hizmeti tamamen durdurabilecektir.
Banka ile Kart hamili arasnda bu Sözleme’den ve/veya ifresi’nin kullanmndan doacak
uyumazlklarda Banka’nn ve ilemle ilgili olduklar ölçüde kartlarn kullanmndan doan borç ve
alacaklarn takas ve mahsup ilemlerini yapan kurulular ile Kartl Sistem kurulular’nn defter, her
türlü belge, bilgisayar ve ses kaytlar ile mikrofilmleri Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193.
maddesinin 2. fkras sakl kalmak kaydyla delil tekil edecek ve balayc olacaktr.
Kart/Ek Kart Hamili ile Banka arasndaki ilikilerde ibu Sözleme hükümleri ve Türk Kanunlar
uygulanacaktr.
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20. Kart/Ek Kart Hamili, Banka tarafndan kendisine iletilen SMS, resim, animasyon vs. multimedya
nesneleri içeren MMS (Multimedia Messaging Service), elektronik posta veya benzeri iletiim
kanallarndan iletilecek bilgilendirme ve pazarlama mesajlarnn gönderilmesini kabul eder.
21. Müteri Srr; Banka, yürürlükteki 5464 sayl Banka Kartlar ve Kredi Kartlar Kanunu ile 5411 sayl
Bankaclk Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde, Kart/Ek Kart Hamili’nin ibu Sözleme hükümleri
tahtnda Banka tarafndan kendisine verilen hizmetler nedeni ile vakf olduu Kart/Ek Kart Hamili’ne ait
kimlik bilgileri, adres, itigal konusu ve bunlarla snrl olmamak üzere her türlü Kart/Ek Kart Hamili
srlarn, yasalarla açkça yetkili klnan merciler dnda, saklamak ve üçüncü ahslara ifa etmemekle
yükümlüdür.
Kart/Ek Kart Hamili, ibu Sözleme hükümleri tahtnda bavuracak olduu bankaclk hizmetlerine
ilikin olarak, Banka tarafndan kendisinden talep edilen her türlü bilgi ve belgeyi temin edecektir.
Banka da Kart/Ek Kart Hamili’nin verdii tüm bilgi ve belgeleri yahut bunlarn örneklerini almaya,
kaytlarna geçirmeye, yürürlükteki yasal mevzuat tahtnda bunlar kullanmaya yetkili olacaktr.
Kart/Ek Kart Hamili, Banka’nn müteri bilgi ve belgelerini güncellemek amac ile yenilenmesini talep
etmesi halinde, bu talebi yerine getirecektir.
Kart/Ek Kart Hamili, kendisi veya üçüncü ahslar tarafndan Banka’ya iletilen, müteri srr
niteliindeki her türlü bilgi ve belgeler ile Banka’nn bu Sözleme kapsamnda gerçekleen ilemler
sonucu edindii bilgi ve belgeleri; Banka’dan almakta olduu her türlü bankaclk hizmetinde, muhabir
bankalar aracl ile gerçekletirilen ilemlerde, swift sisteminin kullanlmas sureti ile
gerçekletirilecek ilemlerde, internet bankacl, mobil bankaclk, Alo Garanti, ATM ve her türlü
ubesiz bankaclk kanallarnn kullanm sureti ile gerçekletirilen ilemlerde ve bunlarla snrl
olmamak üzere; ibu Sözleme hükümleri tahtnda gerçekletirilen/gerçekletirilecek her türlü ilem ve
hizmetlerin yan sra; ibu Sözleme kapsamnda üstlendii yükümlülüklerini yerine getirmek amacyla
hizmet ald üçüncü kiiler, Kart/Ek Kart Hamilinin kredi deerlilii ve risk deerlendirmesi yapma
amac ile hizmet ald Müteri deerlendirme ve derecelendirme kurulular, kartlarn kullanmndan
doan borç ve alacaklarn takas ve mahsup ilemlerini yapan kurulular ile Kartl Sistem Kurulular,
Banka’nn dorudan/dolayl itirakleri, Banka’nn sözleme imzalad program ortaklar, ortak marka
çalmas yapt üçüncü kiiler ve onlarn ibirlii içinde olduu üçüncü kiilerce kendisine hizmet
vermek, ödül ve avantajlar salamak, üyelik kaytlarn oluturmak ve/veya Bankaca Kart/Ek Kart
Hamili’ne sunulan her türlü hizmet ve ürünlere ilikin deerlendirmelerini almak ve anketler yapmak
amac ile paylalmasna, Banka’nn ve bu üçüncü kiilerin söz konusu verileri ilemesine, kendisini
aramasna muvafakat ettiini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kart/Ek Kart Hamili ayrca, Banka
tarafndan kendisi ile ilgili olarak edinilecek bilgilerin, Bankaca Kart/Ek Kart Hamili’ne verilecek
kart/hizmet/ürün türüne göre ve bu kart/hizmet/ürüne gerek Banka gerekse ilgili üçüncü kiinin
müterisi olmas nedeni ile üçüncü kiilerce salanan/salanacak olan avantaj ve hizmetlerden
yararlanmasn temin amacyla snrl olmak üzere, Banka tarafndan üçüncü kiilerle paylalmasna ve
bu kiiler tarafndan ilenmesine muvafakat eder.
Kart/Ek Kart Hamili’nin, müteri srr niteliindeki bilgileri, yasal mevzuat uyarnca yetkilendirilmi kii
ve kurumlar hariç olmak üzere dier üçüncü kiilerle paylalmamasna dair Banka’ya talimat verme
hakk sakldr.
Kart Hamili, Banka nezdinde yapacak olduu ilemlerde, mevzuat uyarca Vergi Kimlik Numaras (VKN)
gerekmesi halinde, adna VKN alnmas amacyla gerekli bavuru ve ilemlerin Banka tarafndan
yaplmasna muvafakat ettiini beyan eder.
Kart hamili 21 (yirmibir) maddeden ve bir adet ekten ibaret matbu olarak baslm bulunan ve sayfa
numaralar birbirini takip eden ibu Kredi Kart Üyelik Sözlemesi ile Ücretler Tablosu’nun tamamn
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okuduunu ve kabul ettiini, aadaki bilgilerin doru olduunu, her sayfann imzalanmasna gerek
olmadn kabul, beyan ve taahhüt eder.
bu Sözleme’nin bir örnei kartn teslimi aamasnda Kredi Kart ile birlikte gönderilecektir.
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EK-1: HESAP LETM ÜCRET LE BANKA KARTI VE KRED KARTLARINA AT ÜCRET VE
KOMSYONLAR
ATM Paylam Bakiye Sorma: 1 TL
500 TL’ye Kadar Nakit Çekimlerde 5 TL, 500 TL üzeri nakit
Sistemi
çekimlerde çekilen tutarn %1,50’si
Yurt içi:
Yurt D:
Banka Kart / Banka ve Kredi kart ile para çekme limitleri Banka Kart ile yaplan
Kredi Kart Nakit dahilinde yaplan ilemlerden komisyon alnmaz. ilemlerde 3 EURO’dan az
Çekme
Banka ve Kredi Kart ile hesaptan yaplan nakit olmamak
üzere
çekilen
Komisyonu
çekimlerde 2 (iki) TL ‘den az olmamak üzere para Tutarn %1,50’si,
çekme limitinin aan ksm üzerinden % 1’i Kredi kart ile yaplan
orannda; Kredi kart limiti üzerinden yaplan nakit ilemlerde ise çekilen tutarn
çekimlerinde ise 5 (be) TL’den az olmamak üzere, %3,2 ’ü+ 3 USD veya %3,2 + 2
nakit çekilen tutarn %6 + 7 TL’ye kadar Kredi EUR (minimum 5 EUR veya 5
kartyla nakit çekilen tutarn taksitlendirilmesi USD)
halinde ise % 7,99 + 15 TL’ye kadar
Ekspres limitten nakit çekim faizi ve Ekstre Cari akdi faiz orannda
Taksitlendirme Faizi:
Limit Am Faizi:
Cari akdi faiz orannda
Ekspres limitten nakit çekim ücreti ve %5 + 100 TL'ye kadar
Ekstre taksitlendirme Ücreti
lem Erteleme
lem tutarnn %8’i + 5 TL’ye kadar
lem Taksitlendirme

lem tutarnn %10’u + 5 TL’ye kadar

Kart Yenileme Ücreti

Yllk kart ücretine kadar

Kart Ücreti**

Bonus/Forum
Bonus/Bonus
Trink/Bonus
Seffaf/Aynal Bonus/Çevreci Bonus/Emekli Bonus
Altn Bonus/ Bonus Plus
Bonus Premium
Bonus Platinum
Bonus American Express***
Bonus Trink (Saat /Sticker /Anahtarlk / Cepte)
Paracard Trink/Paracard Trink Cepte
GS Bonus Paracard
Extragenç Kredi Kart
FB*/ GS/ BJK/TS Bonus/ Money Card Classic
FB*/ GS/ BJK/TS Bonus/ Money Card Gold
FB*/ GS/ BJK /TS Bonus/ Money Card Platinum
Flexi

Asl kart
59 TL

Ek kart
30 TL

68 TL
79 TL
75 TL
79 TL
10 TL

35 TL
40 TL
40 TL
40 TL
10 TL

59 TL
30 TL
59 TL
68 TL
79 TL

25 TL
30 TL
35 TL
40 TL

6,99 TL ile 150 TL arasnda olmak üzere kart hamili tarafndan
seçilen pakete göre belirlenir.
Ek Kart Paket Ücreti: Banka tarafndan farkl bir ücret
belirlenmedii sürece ek kartn dahil olduu paket ücretinin
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1/2'si kadardr. Ücretli Taksitli Paket’e ait Ek Kart Paket Ücreti
asl kart ücreti kadardr.
Ürün Ücreti
Bonus Trink Saat/Sticker/Anahtarlk/Cepte için ürün ücretleri srasyla 100 TL, 20 TL,
20 TL, 20 TL’ye kadardr. Miles&Smiles Cepte ürün ücreti 20 TL’ye kadardr. OGS
ücreti 100 TL’ye ve KGS ücreti 10 TL’ye kadardr.
Taksitli lem 5 (be) TL’den az olmamak üzere aylk taksit tutarnn %10’una kadar veya taksit adedi
Ücreti
bana 1,5 TL
Ekstre
Cari akdi faiz + dönem borcunun %5’i + 100 TL ye kadar
Erteleme
Ücreti
ve
Komisyonu
Sigorta Ücreti Kullanm limiti üzerinden aylk %2
Hizmet Ücreti Miles&Smiles Kredi Kart
American
Priority
Pass
(Yllk)
Express**
Lounge
Giri
(Hizmet ücreti
Progra
Hzl mil
Bo Quin Ücretleri
alnan
m
kazanm ne tess
Classic 75 USD
müterilerden
Ücreti** ücreti**
entia
kart
ücreti
(Master (America
lly
alnmaz.)
Card/Vis n
Phi /
a)
Express)
American
Miles& 80 TL
40 TL
80 Classic 25 USD
Express
Smiles
TL
Ek Kart
Platinum
Kredi
/
Kart
Centurio
Miles& 120 TL
60 TL
80 Gold
150
n
Smiles
TL
USD
Platinu
m
Miles& 150 TL
100 TL
400
Platinu 300
Miles&
Smiles
TL
m
USD
Smiles
Privé
Kredi
30
Miles& 10 TL
Centuri 2.000
Kart
USD
Smiles
on
USD
Platinum
Cepte
/ Privé /
Kredi
Masters
Kart
Komisyonlar
Taksitlendirme: Aylk taksit tutarnn
%3’ü (min. 10 TL)
Ödeme Komisyonu: Ödenen tutarn %2,5’ine kadar (min. 1,25 TL)
Kur Deiim Ücreti
lem tutarnn %3’üne kadar
Ödeme Noktas lem 1,99 TL (bir lira doksan dokuz kuru)
Ücreti
Sözünüze Bonus hlal / Kazanlan bonus/ödül deerinin 60 TL’ye kadar olmas halinde 5 (be) TL,
Ödül ve Mil hlal Ücreti
üzerindeki tutarlarda ise 10 (on) TL olarak alnr. Miles&Smiles kartlarda, mil
bana 4 kuru olarak alnr.
Sözünüze
20 TL'ye kadardr
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bonus/mil/ödül/bilet,
avans bonus/ödül ve
avans/hediye mil ücreti
Gecikme bildirim ücreti 4 TL, Deiim Ücreti kart deiimlerinde 20 TL’ye kadar, Kredi Kart Paket
Deiikliinde ise 30 (Otuz) TL olarak alnr. lemsizlik Ücreti: 7,99 TL / Aylk lemsizlik Ücreti: 2,99 TL
/ Kampanya katlm Ücreti: 50 TL’ye kadar olup, her kampanya için farkl olabilir, detayl bilgi
flexi.com.tr’de bulunmaktadr. Kayp/çalnt yenileme ücreti:7,50 TL.Turkcell Cüzdan Kredi Kart ve
Banka Kart ile Para Transferi Ücreti:10 TL’ye kadar.Cep-T Paracard ve Turkcell Cüzdan bünyesindeki
GarantiParam Para Yükleme Ücreti:Yüklenen tutarn %6’sna kadar(minimum 1 TL). E-ekstre ihlal
ücreti: E-ekstre talimatnn, talimat tarihinden itibaren 6 ay içinde geri alnmas halinde verilen ödül
tutar kadar, ödülün mil olduu durumlarda mil bana 4 kuru, kredi kartndan havale/EFT ücreti:
havale ve EFT’ye konu tutarn %3,5’i + 7,5 TL’ye kadar. Seyahat Program Ödül Dönüüm Ücreti: ylda
bir defaya mahsus olmak üzere 2 USD’ye kadar.
*Fenerbahçe Bonus Classic için 35 TL, Gold için 100 TL, Platinum kart için ise 350 TL, Bankaca alnan
kart ücretinden ayr ve yllk olarak Fenerbahçe kulübüne aktarlr.
** Banka tarafndan farkl bir ücret belirlenmedii sürece Ek kartlara ait Hizmet/Kart ücreti, asl karta ait
ücretin yarsdr.
***Bonus American Express, Bonus ya da Bonus Trink’e balandnda asl kart ücreti 18 TL, ek kart
ücreti 9 TL’dir.
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KART HAMİLİ
ADI- SOYADI / UNVANI

:

TCKN

:

ADRES

:

FAKS NO

:

MÜŞTERİ İMZASI

:

T.GARANTİ BANKASI A.Ş.
Didem Dinçer BAŞER
Genel Müdür Yardımcısı

Onur GENÇ
Genel Müdür Yardımcısı
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