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BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ’NE MADDE İLAVESİNE DAİR EK ANLAŞMA /
AGREEMENT ON THE ADDITION OF ARTICLES TO THE BANKING SERVICES AGREEMENT
Bu ek anlaşma, taraflar arasında akdedilen
……/……/………… tarihli Bankacılık Hizmetleri
Sözleşmesi’nin “Katılım Fonu (Hesaplar) İle İlgili
Ortak Hükümler” başlığı altına, taraflar arasında
varılan yeni mutabakat gereği HESAP MEVCUDUNUN
(EK LİMİTİN) DEBİT KART İLE SARF EDİLMESİ
(SAĞLAM NAKİT KART) başlıklı ve aşağıda ayrıntıları
düzenlenen bir madde ilave edilmesi amacıyla tanzim
ve imza edilmiş olup; anılan Bankacılık Hizmetleri
Sözleşmesinin eki ve ayrılmaz parçasıdır. Taraflar,
Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesinin diğer bütün
hükümleriyle birlikte aşağıdaki ilave hükümlerin de
kendileri için aynen geçerli ve bağlayıcı olduğunu
gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
2.9.11. HESAP MEVCUDUNUN (EK LİMİTİN) DEBİT
KART İLE SARF EDİLMESİ (SAĞLAM NAKİT KART):
2.9.11.1. Müşteri hesabında bulunan mevcudu ya da
Bankanın bu hesaba tanımlayacağı limit miktarına
kadar olan kısmı, Bankanın kendisine hesap açılışında
ya da daha sonra talebi üzerine verebileceği bir debit
kart ile sarf edebilir.
2.9.11.2. Banka tanımladığı limiti karta değil, hesaba
tanımlamış olduğundan; limit ve bu kapsamda hesabın
tasarrufu, limitin tanımlanması, kullanımı ve geri
ödenmesi işbu sözleşmenin “Özel Cari Hesaplarla İlgili
Hükümler” başlığı altında düzenlenmiş bulunan kâr
paysız fon (karz-ı hasen) hükümlerine tabi olacaktır.
2.9.11.3. Hesaba tanımlanan limit, Bankanın takdirine
ve Müşterinin kredibilitesine bağlı olarak, Müşterinin
verimliliğine ve/veya türüne (segmentine) ya da başka
kriterlere göre farklılık gösterebilir.
2.9.11.4. Hesabın eksiye düşen (ek limitten sarf
edilen) kısmı, kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla
Müşteriye borç bildirimi şeklinde (ekstre ile) bildirilir.
2.9.11.5. Müşteri kendisine bildirilen borcu, en geç 10
(ON) GÜN içinde nakden ve defaten ödemek
zorundadır. Bu vade tarafların mutabakat ve ittifakıyla
belirlenmiş kesin vade olduğundan, Müşteri ihtar, ihbar
ya da başkaca bir herhangi bir işleme lüzum olmaksızın
borcunu
vadesinde
nakden
ve
defaten
ödemek/kapatmak zorundadır. Aksi halde temerrüt
meydana gelir ve söz konusu borç kısmen veya
tamamen Sözleşme ve ilgili mevzuatın temerrüde dair
hükümleri tahtında Müşteriden talep ve tahsil edilir.
Müşteriye gönderilen bildirimde (hesap ekstresinde)

This additional agreement has been drawn up and signed
with the aim of adding an article titled CONSUMPTION OF
CASH IN ACCOUNT (ADDITIONAL LIMIT) WITH DEBIT
CARD (SAĞLAM NAKİT CARD) and detailed below,
under the heading “Common Provisions Related to
Participation Fund (Accounts)” of the Banking Services
Agreement dated ……/……/………… concluded between
the parties in accordance with the new agreement
between the parties; and is an annex to and integral part
of the said Banking Services Agreement. The Parties
irrevocably acknowledge, declare and undertake that the
following additional provisions, together with all other
provisions of the Banking Services Agreement, shall apply
to and be binding upon them in the same way.
2.9.11. CONSUMPTION OF CASH IN ACCOUNT
(ADDITIONAL LIMIT) WITH DEBIT CARD (SAĞLAM
NAKİT CARD):
2.9.11.1. The Customer may spend the cash in his/her
account or the portion up to the limit amount to be defined
to this account by the Bank with a debit card which the
Bank may issue at the opening of the account or later upon
his/her request.
2.9.11.2. Since the bank has defined the limit in the
account and not in the card; the limit and disposal of the
account, limit definition, usage and repayment within this
scope shall be subject to the provisions of the fund without
profit share (good loan) arranged under the heading
“Provisions Related to Special Current Accounts” of this
agreement.
2.9.11.3. The limit defined in the Account may vary
depending on the Customer's productivity and/or type
(segment) or other criteria, at the discretion of the Bank
and depending upon the credibility of the Customer.
2.9.11.4. The negative portion (consumed from the
additional limit) of the account is notified to the Customer
in the form of a debt statement (by statement) via the
permanent data storage.
2.9.11.5. The Customer is obliged to pay the debt notified
to him/her in cash and at once within 10 (ON) DAYS. Since
this term is the definite term determined by the agreement
of the parties, the Customer is obliged to pay/close his/her
debt in cash and at once without any warning, notice or
any other transaction. Otherwise, the default occurs and
the said debt is partially and wholly claimed against and
collected from the Customer under the provisions of the
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herhangi bir gecikme cezası oranı belirtilmemiş ise,
temerrüt halinde Müşteri, Banka tarafından internet
sitesinde ilan edilen oranlarda gecikme cezasını
ödemekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt
etmiştir.
2.9.11.6. Banka Müşteriden bu limit veya kart
sebebiyle ayrıca bir komisyon ya da yıllık ücret talep ve
tahsil etmeyecektir.
2.9.11.7. Müşteri hesabına tanımlanmış olan ek limiti
kesinlikle nakit olarak çekemez; POS haricinde sarf
edemez. Taraflar bu hususta gayrikabili rücu mutabık
olup, Müşteri her ne şekilde olursa olsun buna aykırı
hareket etmesi durumundan kartının ve limitinin iptal
edileceğini; ayrıca nakit çektiği tutarı derhal ve defaten
Bankaya iade edeceğini gayrikabili rücu kabul, beyan
ve taahhüt eder.
2.9.11.8. Banka ve Müşterinin ayrıca mutabakatına
bağlı olarak Banka, hesaplara ve/veya kartlara
tanımlanan kampanyalardan bu ürünü kullanan
Müşterileri de yararlandırabilir.
BANKA/BANK
(stamp+signature)

Agreement and relevant legislation regarding default. If no
delay penalty rate is specified in the notification (account
statement) sent to the Customer, in case of default, the
Customer agrees, declares and undertakes that he/she is
obliged to pay the delay penalty at the rates announced by
the Bank on the website.
2.9.11.6. The Bank shall not charge a further commission
or annual fee from the Customer for this limit or card.
2.9.11.7. The Customer may not withdraw the additional
limit defined in his/her account in cash; and may not spend
it other than POS. The parties irrevocably agree to this
issue and the Customer irrevocably accept, declare and
undertake that his/her card and limit will be canceled in
case of his/her violation of this in any way, and that he/she
will return the cash withdrawn by him/her to the Bank
immediately and at once.
2.9.11.8. In accordance with the further agreement of the
Bank and the Customer, the Bank may also make the
Customers who use this product benefit from the
campaigns defined in the accounts and/or cards.
MÜŞTERİ/CUSTOMER
(Full Name/Title+signature)
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