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T. GARANTİ BANKASI A.Ş. ÜRÜN / HİZMET BİLGİ FORMU 
 

ÜRÜN / HİZMETİN ADI : Kiralık Kasa 
SÜRESİ : Yıllık 
 
TAHSİL EDİLECEK ÜCRET TUTARLARI: 
 

MASRAFIN TANIMI TAHSİLAT KANALI 
İŞLEM 
KANALI 

ÜCRETİ 
TAHSİLAT 

PERİYODU 

Depozito 

Küçük Boy Hesaptan Şube 315 TL Tek seferlik 

Orta Boy Hesaptan Şube 360 TL Tek seferlik 

Büyük Boy Hesaptan Şube 450 TL Tek seferlik 

Kira 

Küçük Boy 
Kredi Kartından Şube 315 TL Yıllık 

Hesaptan Şube 350 TL Yıllık 

Orta Boy 
Kredi Kartından Şube 360 TL Yıllık 

Hesaptan Şube 390 TL Yıllık 

Büyük Boy 
Kredi Kartından Şube 450 TL Yıllık 

Hesaptan Şube 490 TL Yıllık 

 
Kiralık kasaya ilişkin tarafınıza teslim edilen anahtarların kaybedilmesi veya kullanılamayacak duruma 
gelmesi halinde, yapılacak çilingir masrafları tarafınızca karşılanacaktır. Söz konusu çilingir masrafı 
işlem anında belirlenebilecektir. 
 
ÜCRETLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ VE DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMLERİ: 
 
-Bir takvim yılı içinde ücretlerde, Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yılsonu itibariyle açıklanan 
yıllık tüketici fiyatları endeksi artış oranının 1,2 katı ve üzerinde artış yapılabilmesi için onayınıza 
başvurulacaktır. Bunun altında artış öngören değişikliklerde ise en az 30 gün önceden yazılı olarak, 
kalıcı veri saklayıcısı veya kaydı tutulan telefon vasıtasıyla tarafınıza bildirim yapılacaktır. Bu bildirim 
üzerine, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonrasına kadar ürünün veya hizmetin 
kullanımından vazgeçme hakkınız bulunmaktadır. Bu hakkın kullanılması halinde tarafınızdan hiçbir 
şekilde yeni döneme ait ek bir faiz, ücret ve/veya komisyon tahsil edilmeyecektir.* 
 
-Ürün veya hizmetin kullanımıyla ilgili faiz ve ücretin değişikliğinin kabul edilmemesi durumunda 
Bankamızın, tarafınıza bu hizmeti vermeyi durdurma hakkı saklıdır. 
 
-Söz konusu ücretler için bir takvim yılı içerisinde Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yılsonu 
itibariyle açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeksi artış oranının 1,2 katı ve üzerinde artış yapılması 
halinde ise; ayrıca onayınız alınacaktır. 
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*Bankamızın, bu Form’un tarafınıza iletildiği tarih itibarıyla, bir gruba ve / veya işlemin özelliklerine 
bağlı olarak, ilan edilen standart ücretlerin altında istisnai bir fiyat uygulayarak kullandırdığı ürün ve 
hizmetlerin fiyatını, yine Bankamızca ilan edilen standart fiyatın altında kalmak veya azami fiyata 
getirmek suretiyle yapacağı faiz, ücret ve / veya komisyon değişikliklerinde, bu Form’da belirtilen 
fiyatlar ile artış kuralları ve oranları tarafınıza uygulanacak olup, Bankamızın bu çerçevede ayrıca bir 
bilgilendirme yükümlülüğü bulunmamaktadır. 
 
DEVLETE ÖDENEN VERGİ VE FONLAR: 
Bu formda BSMV doğuran masraf, ücret ve komisyon tutarlarına %5 BSMV dahildir. 
 
TAHSİLAT ŞEKLİ: 
Tahsilat, ürün ve hizmet tipine göre, nakden veya hesaben veya talebinize bağlı olarak kredi kartı 
hesabına borç kaydedilmek veya kredili mevduat hesabının limitinden tahsil edilmek suretiyle yapılır. 
 
İşbu dokuman Kiralık Kasa Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçası olup, yukarıda yer alan hükümler 
ve bilgilendirmeler dışında her türlü detaylı bilgi Kiralık Kasa Sözleşmesi’nde yer almaktadır. Kiralık 
Kasa Sözleşmesi’ne ek olarak, bu dokümanın bir nüshası tarafınıza teslim edilmiştir. Okuyup uygun 
bulmanız durumunda, bu 2 (iki) nüsha düzenlenmiş formu imzalayarak 1 (bir) nüshasını saklayınız. 
 
Aşağıda yer alan beyanı EL YAZINIZ ile belirtiniz. 
“Formun bir örneğini teslim aldım.’’ 
 
 
 
 
 
 
MÜŞTERİ 
 
ADI-SOYADI : ……………………………. 
TCKN/YKN   : …………………………….  
TARİH          : …………………………….  
 
MÜŞTERİ / YETKİLİ İMZASI : 
 
 
 
 
 
T. GARANTİ BANKASI A.Ş. 
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