HGS TALEP/ONAY ve BİLGİLENDİRME FORMU
HGS APPLICATION/APPROVAL AND INFORMATION FORM
ÜRÜNÜN ADI/TANIMI
DESCRIPTION OF THE PRODUCT

: HGS
: HGS

SÜRESİ/VADESİ
TERM/MATURITY

: SÜRESİZ
: NONE

TAHSİL EDİLECEK ÜCRET KALEMLERİ (FEE TO BE CHARGED);

Adı / Tanımı
Name/ Description

Kartlı / Kartsız Geçiş Sistemleri
Ödemesi - Card/No Card
Pass Systems Payments
(HGS Etiketi - HGS Label)

Tutarı
Amount

34 TL

Tahsilat Periyodu
Payment Time

Geçerlilik Süresi*
Validity Term *

Sözleşme tarihini
Hgs etiket ücretidir. Adet
izleyen yılın 31 Ocak
başına alınmaktadır.
gününe kadar
(It is the fee for HGS
sticker and is charged per Until January 31 of the
year following the year in
sticker.)
which the Agreement was
signed

MESAFELİ SÖZLEŞMELER ÖN BİLGİLENDİRMESİ:
Finansal Hizmetin Temel Nitelikleri
:
HGS
etiketinin Müşteriye teslim edildiği tarihten itibaren, HGS
etiketi kullanılarak Karayolları Genel Müdürlüğü (“KGM”)
sorumluluğunda işletilen otoyol ve köprülerden yapmış
olduğu geçişlere ilişkin, KGM tarafından belirlenerek ilan
edilen geçiş ücretlerinin tahsiline dair BANKA’ya kayıtsız
şartsız yetki verilmiş olacak; BANKA da Müşterinin
hesabında ya da kartında yeterli bakiye olması halinde
yetkili idarenin tayin ettiği ücretleri tahsil edecektir.
Ücret ve masraf bilgileri: Yukarıdaki tabloda verilmiştir.
Cayma Hakkı Bilgilendirmesi: İşlemlerin niteliği ve
mevzuat gereği CAYMA HAKKI BULUNMAMAKTADIR.
Sözleşmenin Asgari Süresi: Sözleşmenin geçerliliği
herhangi bir süre ile sınırlandırılmış değildir.
Sözleşmenin Tek Taraflı Feshine İlişkin Bilgiler:
BANKA’nın,
bildirimde
bulunmak
koşuluyla,
MÜŞTERİ’nin HGS etiketini iptal etme hakkı
bulunmaktadır. HGS etiketinin ilişkili olduğu kredi
kartının veya hesabının ödemelerinde herhangi bir
düzensizlik olması, Müşterinin kredi kartının veya
hesabının BANKA’ca idari veya kanuni takibe alınmış
olması halinde BANKA HGS etiketinin/kartının
kullanımını durdurabilecektir. BANKA dilediği anda noter
aracılığıyla veya telgrafla veya iadeli taahhütlü mektupla
yapacağı bir ihbar ile bu sözleşmeyi feshetmek ve ihbar
tarihinden itibaren 10 (on) gün zarfında elektronik etiketin
kullanımından dolayı oluşan borçların bir kısmının veya

Geçerlilik
Süresi
Sonundaki
Değişiklik Esası
Change At The
End Of The
Validity Term

**

BASIC INFORMATION ON AGREEMENTS AT ARMS’
LENGTH:
Fundamental Features of the Financial Service :
After the delivery of HGS label to the Customer, the
Customer shall give the BANK unconditional authority to
collect the tolls set and announced by Turkish Highway
Authority (KGM), incurring for the Customer’s use of the
toll for highways and bridges operated by KGM, and the
BANK shall collect fees set by authorized institution in
the case that the Customer has a sufficient fund in its
account or card.
Fees and charges: See the table above.
Escape right: Customer has no escape right due to nature
of the transaction hereunder and the applicable laws.
Minimum term of the Agreement: Agreement is valid for
an undefined term.
Information on Unilateral Annulment of the Agreement:
The BANK has the right to cancel HGS label of the
Customer under the condition of noticing the related
Customer. The BANK may stop the use of the HGS
label/card in the event of an irregularity in the payments
made with the credit card or the account connected to
HGS label, an administrative or a legal proceeding of the
Customer’s credit card or account by the BANK. The
BANK has the right to terminate this Agreement through
a notary or by telegraph or a registered letter with return
receipt whenever it deems necessary and to request
payment of some or all of the debts arising from the use
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tamamının ödenmesini istemek hakkına sahip olduğu
gibi, ihbarname gönderilmesine, kısaca hiçbir kanuni
takip ve teşebbüsün icrasına yer verilmeksizin tüm
alacağını, kar mahrumiyeti ve BSMV gibi diğer
masrafların toplamını tayin edeceği süre içinde
isteyebilir/otomatik ödeme talimatına istinaden tahsil
edebilir.
Bilgilerin geçerli olduğu süre: Sözleşme akdedilinceye
kadar.
*Geçerlilik süresi sonunda ücretlerde değişiklik
olmazsa, geçerlilik süresi kendiliğinden ve aynı şartlarla
sonraki yılın 31 Ocak gününe kadar uzar.
**FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN ALINACAK ÜCRETLER
BAKIMINDAN GEÇERLİLİK SÜRESİ SONUNDAKİ
DEĞİŞİKLİK ESASI: Ücret ve parasal sınırlar her yıl azami,
Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yılsonu itibarıyla
açıklanan yıllık tüketici fiyat endeksi artış oranında artırılarak
Bankamız internet sitesinde ilan edilir. Ücretlere ilişkin
artışlar, artış uygulanmaya başlanmadan en az otuz gün
önce tarafınıza yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı
yoluyla veya kaydı tutulan telefon vasıtasıyla bildirilir. Bu
bildirim üzerine tarafınızın size bildirim yapıldığı tarihten
itibaren onbeş gün sonrasına kadar ürünün veya hizmetin
kullanımından vazgeçme hakkı vardır. Bu hakkın
kullanılması hâlinde uygulanacak ücret artışının yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren ilave ücret alınamaz. Bankamız,
vazgeçme hakkını kullanmanız halinde, tarafınıza sunulan
ürün veya hizmeti vermeyi durdurabilir. Ücret artış bildirimine
rağmen, ürünü kullanmaya veya hizmeti almaya devam
etmeniz hâlinde, değişikliği kabul ettiğiniz varsayılır
Ücret değişikliğinin kabul edilmemesi durumunda
Bankamızın, ürün veya hizmeti durdurma hakkı saklıdır.
VERGİ VE FONLAR: Ücret tutarları üzerinden % 5 BSMV
tahsil edilmektedir.
TAHSİLAT YÖNTEMİ: Nakden veya mahsuben veya kredi
kartından veya hesabına borç kaydedilmek suretiyle.

of the electronic label within 10 (ten) days from the date
of notification, and it may request / collect all receivables
based on the automatic payment order without taking
into account the execution of the legal proceedings and
undertakings within the period it will determine the sum
of other expenses such as deprivation of profit and BITT.
Information is valid until: Agreement is signed.
*If fee remains unchanged until the expiry of the term,
the term will be automatically renewed with the same
conditions and terms until the 31st day of January of the
next year.
**CHANGING THE FEES AT THE END OF THE TERM
BASED ON FEES COLLECTED FROM FINANCIAL
CONSUMERS:
Fees and monetary limits shall be increased at maximum
amount every year at an increase rate of annual
customer price index announced by Turkish Statistical
Institute as of the end of the previous year and
announced at our Bank’s website. Increases on fees are
notified in writing or through permanent data storage or
through a recorded phone at least 30 days in advance
before the increase shall be effective. You have the right
to cease utilization of the product or service up to 15 days
following the date you are notified on this increase. No
additional fee shall be requested as of the date increase
rate is effective once this right is utilized. Our bank shall
cease the utilization of product and service once you
exercise your right to cease. Despite of the notification of
increase rate, in case you proceed to utilize the product
and get service, you are supposed to accept the change.
TAXES AND LEVIES: Banking and Insurance Transactions
Tax (BSMV) which equals to 5% of the relevant amount is
collected.
PAYMENT METHOD: These fees will be paid by you in cash
or by setoff or by debiting it to your credit card or bank
account.

BANKA / BANK

MÜŞTERİ / CUSTOMER
ONAYLIYORUM. / APPROVED.
Formun imzalı bir nüshasını teslim aldım. / I declare to have
received a signed copy of this form.
Adı Soyadı / Name Surname:
Tarih / Date:
İmza / Signature:
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