ÇEK KARNESİ TALEBİ ve BİLGİ FORMU / طلب واستمارة معلومات دفتر الشيكات
1- FİNANSAL TÜKETİCİ İŞLEM ÜCRETLERİ / أجور معامالت المستهلك المالي
ÜRÜN ADI/TANIMI
: ÇEK KARNESİ
SÜRESİ/VADESİ: SÜRESİZ
 دفتر شيكات:  وصف المنتج/ اسم
 مفتوح المدة:  األجل/ المدة
TAHSİL EDİLECEK ÜCRET KALEMLERİ : بنود األجور المطلوبة
اسم العملية
المبلغ األدنى
المبلغ األقصى
النسبة
فترة التحصيل
İşlem Adı
Asgari Tutar Azami Tutar Oran (%)
Tahsil Periyodu
 ليرة تركية88
 ليرة تركية88
تخصيص دفتر الشيك و االستفسار
عند تسليم الدفتر
Çek Karnesi Tahsis ve İstihbarat
88 TL
88 TL
Karne Tesliminde
 ليرة تركية88
 ليرة تركية88
تقرير الشيك
عند تسليم الدفتر
Çek Raporu
88 TL
88 TL
Karne Tesliminde
)أجرة عن كل ورقة صك (ال يشمل قيمة األوراق المالية
 ليرة تركية14
 ليرة تركية14
عند تسليم الدفتر
Çek Karnesi Yaprağı Başına Ücret
14 TL
14 TL
Karne Tesliminde
(Değerli Kâğıt Bedeli Hariç)
 ليرة تركية135  ليرة تركية135
رسوم ورقة الشيك الضائعة
لكل عملية
Kayıp Çek Yaprağı Masrafı
135 TL
135 TL
İşlem Başına
 ليرة تركية88
 ليرة تركية355
تنظيم شيك مصدق
لكل عملية
0.1
Blokeli Çek Düzenleme
88 TL
355 TL
İşlem Başına
 ليرة تركية22.5  ليرة تركية22.5
تعدي الشيك/بيان تصحيح
لكل عملية
Çek Düzeltme Bildirimi
22.5 TL
22.5 TL
İşlem Başına
 ليرة تركية13
 ليرة تركية13
تقرير التحقق من الشيكات عن طريق مكتب االئتمان
لكل عملية
KKB Çek Sorgulama Raporu
13 TL
13 TL
İşlem Başına
 ليرة تركية265  ليرة تركية265
)الدفع الجزئي والصك بدون مقابل (صكوك بنكنا
لكل عملية
Kısmi Ödeme ve Karşılıksız Çek (Bankamız Çekleri)
265 TL
265 TL
İşlem Başına
ت في الصكوك. ل1+ استمارة الصك المستمر (يتم تحصيل
 ليرة تركية14  ليرة تركية22.5
من أجل كل ورقة صك
)التي تحتوي على الشعار
14 TL
22.5 TL
Her bir çek yaprağı için
Sürekli Çek Formu (Logolu çeklerde +1TL tahsil edilir.)
*GEÇERLİLİK SÜRESİ ve DEĞİŞİKLİK ESASI: Yukarıdaki tabloda  إن مدة صالحية األجور المذكورة:* مدة الصالحية وأساس التغيير
bulunan ücretlerin geçerlilik süresi sözleşme tarihini izleyen yılsonuna  سيتم.في الجدول أعاله هي حتى نهاية العام التالي لتاريخ االتفاقية
kadardır.
Bu
tarihten
sonraki
ücret
değişiklikleri إعالن تغيير األجور بعد هذا التاريخ على عنوان
www.kuveytturk.com.tr/urun-ve-hizmet-ucretleri
adresinde
ilan وتكون
www.kuveytturk.com.tr/urun-ve-hizmet-ucretleri
edilecek, ilan tarihinden sonra ilan edilen ücretler geçerli olacaktır.
 الضرائب ورسوم.األجور المعلنة بعد تاريخ اإلعالن هي الصالحة
*GEÇERLİLİK SÜRESİ SONUNDAKİ DEĞİŞİKLİK ESASI: Ücret
:* أساس التغيير في نهاية مدة الصالحية
ve parasal sınırlar her yıl azami, Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki بالنسبة لألجور إن األجور والحدود المالية يتم زيادتها كل سنة
yılsonu itibarıyla açıklanan yıllık tüketici fiyat endeksi artış oranında بنسبة زيادة مؤشر سعر المستهلك السنوي باألكثر الموضحة في
artırılarak Bankamız internet sitesinde ilan edilir. Ücretlere ilişkin artışlar,  ويتم،نهاية السنة السابقة من قبل مؤسسة اإلحصائيات التركية
artış uygulanmaya başlanmadan en az otuz gün önce tarafınıza yazılı  يتم تبليغكم عن.إعالن الزيادة على الموقع االلكتروني لبنكنا
olarak veya kalıcı veri saklayıcısı yoluyla veya kaydı tutulan telefon الزيادات المتعلقة باألجور كتابيا أو عن طريق حافظ البيانات الدائمة
vasıtasıyla bildirilir. Bu bildirim üzerine tarafınızın size bildirim yapıldığı . يوم على األقل من بدء تطبيق الزيادة30 أو الهاتف المسجل قبل
tarihten itibaren onbeş gün sonrasına kadar ürünün veya hizmetin 15 ولكم الحق في التخلي عن استعمال المنتج أو الخدمة إلى ما بعد
kullanımından vazgeçme hakkı vardır. Bu hakkın kullanılması hâlinde  وال يتم تحصيل أجرة إضافية.يوم اعتبارا من تاريخ التبليغ لكم
uygulanacak ücret artışının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilave ücret اعتبارا من تاريخ صالحية زيادة األجور التي يتم تطبيقها في حال
alınamaz. Bankamız, vazgeçme hakkını kullanmanız halinde, tarafınıza  يمكن لبنكنا أن يوقف المنتج أو الخدمة المقدمة.استعمالكم لهذا الحق
sunulan ürün veya hizmeti vermeyi durdurabilir. Ücret artış bildirimine  أما في حال استمراركم باستعمال.لكم إذا استعملتم حق التخلي
rağmen, ürünü kullanmaya veya hizmeti almaya devam etmeniz ،المنتج أو الحصول على الخدمة رغم التبليغ حول زيادة األجرة
hâlinde, değişikliği kabul ettiğiniz varsayılır.
.فهذا يعني أنكم موافقون على التغيير
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Ücret değişikliğinin kabul edilmemesi durumunda Bankamızın, يحتفظ بنكنا بحق إيقاف الخدمة أو المنتج في حال عدم الموافقة على
ürün veya hizmeti durdurma hakkı saklıdır.
.تغيير األجرة
VERGİ VE FONLAR: Ücret tutarları üzerinden % 5 BSMV tahsil  سيتم تحصيل ضريبة معامالت مصرفية خاصة: الصناديق المالية
edilmektedir.
 من قيمة األجرة%5 بالتأمين بنسبة
TAHSİLAT YÖNTEMİ: Nakden veya mahsuben veya hesabına borç  نقدا أو عن طريق الخصم أو التسجيل كدين على: طريقة التحصيل
kaydedilmek suretiyle.
.الحساب
2- TİCARİ İŞLEMLER İŞLEM ÜCRETLERİ / أجور معامالت اإلجراءات التجارية
ÜRÜNÜN ADI / TANIMI : ÇEK KARNESİ /  دفتر شيكات:  وصف المنتج/ اسم
TAHSİL EDİLECEK ÜCRET KALEMLERİ / قائمة األجور التي سيتم تحصيلها؛
Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar
Azami Oran (%)
İşlem Adı / اسم المعاملة
المبلغ بالحد
النسبة بالحد
المبلغ بالحد
النسبة بالحد األعلى
األدنى
األدنى
األعلى
)%(
Çek Defteri ve Çek Düzenleme Ücreti
أجرة دفتر الشيكات وتنظيم الشيك
14 TL /ت.ل
14 TL / ت.ل
Çek Defteri (Yaprak Başı)/)دفتر الشيكات (عن كل صفحة
88 TL /ت.ل
355 TL / ت.ل
Çek Düzenleme /تنظيم الشيك
1.0%
Özel Nitelikli Çek Düzenleme
88 TL /ت.ل
1.0%
355 TL /ت.ل
تنظيم الشيك بالمواصفات الخاصة
Çek Karnesi Tahsis ve İstihbarat
88 TL / ت.ل
88 TL/ت.ل
تخصيص دفتر الشيك و االستفسار
Çek İstihbarat (KKB’ye ödenen sorgu ücreti ve vergi
tahsil edilmektedir)
13 TL/ت.ل
 االستعالمات عن الشيك13 TL /ت.ل
يتم تحصيل رسم االستعالم المدفوع لمكتب تسجيل االئتمان
.والضريبة المستحقة
Çek Tahsilat Ücreti / أجرة تحصيل الشيك
Aynı Banka Çeki / شيك نفس البنك
20 TL /ت.ل
50 TL /ت.ل
20 TL / ت.ل
50 TL /ت.ل
Diğer Banka Çeki / شيك البنوك األخرى
Döviz Çekleri Tahsilatı (Diğer Banka)
150 USD
0.15%
600 USD
)تحصيل شيكات العمالت األجنبية (البنوك األخرى
88 TL /ت.ل
0.10%
355 TL /ت.ل
Farklı Şube Çek Ödeme /دفع شيك في شعبة مختلفة
Çek Belgelendirme ve Düzeltme Ücreti
أجرة توثيق وتنظيم الشيك
Karşılıksız Çek Belgelendirme / توثيق الشيكات السيئة
265 TL / ت.ل
265 TL /ت.ل
50 TL /ت.ل
50 TL /ت.ل
Çek Düzeltme Hakkı / حق تنظيم الشيك
VERGİ VE FONLAR: Ücret tutarları üzerinden % 5 BSMV tahsil  سيتم تحصيل ضريبة معامالت مصرفية خاصة: الصناديق المالية
edilmektedir.
 من قيمة األجرة%5 بالتأمين بنسبة
TAHSİLAT YÖNTEMİ: Nakden veya mahsuben veya hesabına  نقدا أو عن طريق الخصم أو التسجيل كدين على: طريقة التحصيل
borç kaydedilmek suretiyle.
.الحساب
BANKA / البنك
MÜŞTERİ / العميل
ONAYLIYORUM. / موافق
“Formun bir nüshasını teslim aldım.” / "."استلمت نسخة من االستمارة
Adı Soyadı / االسم واللقب:
Tarih / التاريخ:
İmza / التوقيع:
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