Doküman No :
Hazırlanma Tarihi :

02.020.F185
29.08.2013

Revizyon Tarihi / No : 04.11.2015/04

BİREYSEL HAZIR HESAP ÜRÜN BİLGİ FORMU
ÜRÜNÜN ADI /TANIMI : BİREYSEL HAZIR HESAP
TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI:

Ücret Tipi

Ücret Tutarı/Faiz
oranı

Tahsilat Dönemi

Biresysel Hazır Hesap Faizi

%

Aylık

Taksitli Kullanım Komisyonu (Azami)

%

-

Ekstra Taksitli Kullanım (Azami)

%

-

ÜCRETLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ VE DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMLERİ:
Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik gereği bu kapsamdaki müşterilerden, bir takvim yılı
içinde bu formdaki ücretlerde, Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki
yılsonu itibariyle açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeksi artış oranının
1,2 katını geçmeyecek ücret değişiklikleri 30 gün önceden yazılı olarak
veya kalıcı veri saklayıcısı veya kaydı tutulan telefon vasıtası ile
bildirilecektir. Bildirim tarihinden sonraki 15 gün içinde ürünün veya
hizmetin kullanımından vazgeçme hakkınız bulunmaktadır. Bu hakkın
kullanılması halinde tarafınızdan hiçbir şekilde yeni döneme ait ek bir
ücret ve/veya komisyon tahsil edilmeyecektir. Ürün veya hizmetin
kullanımıyla ilgili ücret ve faiz değişikliğinin kabul edilmemesi durumunda
Bankamızın, tarafınıza bu hizmeti vermeyi durdurma hakkı saklıdır.
Yıllık tüketici fiyatları endeksi artış oranının 1,2 katı ve üzerindeki artış
değişiklikleri için ayrıca talebiniz alınacaktır. Süreklilik arz etmeyen anlık
işlem ve hizmetlerden faydalanmak istemeniz halinde, işlem anında
henüz ücret tahsil edilmeden önce, tarafınıza ücret bilgilendirilmesi
yapılacak ve onayınız alınacaktır
Finansal tüketici kapsamı dışındaki diğer Müşterilerimiz için akdolunan
sözleşmelerde yer alan hükümler geçerlidir.
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TAHSİLAT ŞEKLİ:
Nakden veya hesaben yapılır.
Yukarıda özetlenen konular dışında her türlü detaylı bilgi Sözleşme’de yer
almakta olup, dikkatle inceleyebilmeniz ve anlaşılmayan konularda
Bankamızdan detaylı açıklama talep edebilmeniz amacıyla Bankacılık
Hizmetleri Sözleşmesine ek olarak, bu formun bir nüshası tarafınıza
teslim edilmiştir.

Banka yetkilileri Adı Soyadı ve İmzası:
Okuyup uygun bulmanız durumunda, bu 2 (iki) nüsha düzenlenmiş formu
imzalayarak 1 (bir) nüshasını saklayınız.

Müşterinin Adı Soyadı ve İmzası:
Tarih: :

Kutu içerisindeki ifadeyi el yazısı ile aşağıya yazınız ve altını imzalayınız.
Dökümanın bir nüshasını elden teslim aldım.

Müşterinin Adı Soyadı ve İmzası:

Ticaret Unvanı: Turkland Bank A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası: 281462
İşletmenin Merkezi: İstanbul
Web Adresi: www.tbank.com.tr
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