Tarih: …./…./……..
Yasal Düzenlemeler Gereğince Hazırlanan Banka ve Kredi Kartlarına İlişkin Bilgi Notu
Değerli Kart Hamilimiz;
Kartınızı teslim almanız akabinde, arka yüzdeki imza hanesini imzalamanız gerekmektedir. Kartınızla ilgili
sorumluluğunuz kartınızın zilyetliğinize geçmesi ile başlamaktadır. Kartınız, üzerinde yazan tarihe değin
geçerlidir. Kartınızın, şifrenizin ya da kimliğinizi belirleyici bilgilerin korunması sizin sorumluluğunuzda
olup, bu bilgileri başkaları ile paylaşmamanız ve bunların kullanılmasına engel olacak önlemleri almanız
gerekmektedir. Bu bilgilerin başkalarınca öğrenilmesi, kartınızın kaybolması, çalınması ya da kartınızla
iradeniz dışında bir işlem gerçekleşmesi gibi durumlarda derhal, 444 0 333 Alo Garanti'ye bildirimde
bulunmalı ya da şubelerimize yazılı olarak iletmelisiniz. Kayıp/çalıntı bildiriminden önceki 24 saat içinde
gerçekleşen işlemlerin 150 TL’lik kısmından ve bu 24 saatten önceki harcamaların tamamından
sorumlusunuz. Bildirimin hiç yapılmaması halinde yukarıda belirtilen sınır uygulanmayacaktır. Talebiniz
ve sigorta prim bedelini ödemeniz koşulu ile 150 TL’lik kısım için sigortadan yararlanabilirsiniz. Bu
durumda primler, kartınıza borç kaydedilir. Harcamalar, nakit çekim niteliğindeki işlemler ve
sözleşmenizde belirtilen ücret, komisyon ve masraflar kartınıza borç kaydedilir ve son ödeme tarihinde
ödenmediği taktirde, Bankamızdaki hesaplarınızdan resen mahsup edilir. Kartınıza ait ücretler; kartınızı
teslim almanızı takip eden takvim yılı başına kadar geçerlidir ve söz konusu ücretlerde bir takvim yılı
içerisinde %20’ye kadar artış gerçekleştirilebilecektir. %20’nin üzerindeki artışlarda ise ayrıca talebiniz
alınacaktır. Değişen ücretler için ekstrenizi dikkatlice inceleyiniz. Son ödeme tarihinden itibaren kartınızı
kullanmaya devam etmeniz halinde ekstrenizde bildirilen değişiklikleri kabul etmiş sayılırsınız.
Minimum ödeme oranınız limitinize göre değişir ancak 10 TL’den az olamaz. Uygulanacak minimum
ödeme oranları, aşağıdaki tabloda belirtilmektedir.

01/01/2014-31/12/2014
01/01/2015 ve sonrası*

1-14.999 TL arası
limitli kartlar için
27%
30%

15.000-19.999 TL arası
limitli kartlar için
32%
35%

20.000 TL ve üzeri
limitli kartlar için
40%
40%

* Bankamızdan 08.10.2013 tarihinden sonra verilen kredi kartlarına bu satırda verilen oranlar
uygulanmaktadır.
İlk kez kart almış olmanız halinde ise minimum ödeme oranınız, kartınızın ilk kullanım tarihinden itibaren
bir yıl süreyle %40’tır. Faiz oranları, limitiniz ve asgari ödeme oranları, yasal düzenlemeler ya da
Bankamız tarafından değiştirilebileceğinden bu bilgiler kart tutucunuzda ve hesap özetlerinizde ayrıca
bildirilmektedir.
Dönem borcunuzun bir kısmının ödenmesi halinde kalan hesap bakiyesi üzerinden faiz hesaplanır. Kalan
hesap bakiyesine, asgari tutar ve üzerinde ödeme yapılması durumunda akdi faiz, asgari tutarın altında
ödeme yapılması durumunda ise asgari tutarın ödenmeyen kısmı için gecikme faizi, kalan hesap
bakiyesinin asgari tutarı aşan kısmı için akdi faiz uygulanır. Kart borçlarına bileşik faiz uygulanmaz.
Nakit çekim dışındaki yabancı para harcamalarınız, isteğinize bağlı olarak Türk Lirası ya da Euro veya
USD ekstrelenebilir. TL ödemeli ekstrelerde, yurtdışı harcamalarınız, uluslararası kartlı ödeme
sistemleri kuruluşlarınca belirlenen kurdan USD’ye (sadece American Express kartlarıyla yapılan nakit
dışı Euro harcamaları Euro’ya çevrilmektedir) çevrilerek Bankamıza iletilir, Bankamıza gelen tutar, işlem
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kaydının Bankamız’a ulaştığı tarihte cari Bankamız Gişe Döviz satış kurundan TL‘ye çevrilir ve bu tutara
%3’e kadar komisyon eklenir. Euro ödemeli ekstrelerde sadece Euro harcamaları, USD ödemeli
ekstrelerde sadece USD harcamaları olduğu gibi yansıtılır. Diğer para cinslerinden yapılan
harcamalarınız ise önce uluslararası kartlı sistem kuruluşlarının belirlediği kurlardan, bu kuruluşlarca
USD’ye çevrilir ve bu tutara %3’e kadar komisyon uygulanır ve Bankada cari döviz satış kurundan
tercihe konu para birimine çevrilir. Borcunuzun eksik veya geç ödenmesi halinde faiz tahakkuk
ettirilecek tutar, bir önceki hesap kesim tarihinde cari Bankamız gişe döviz satış kuru üzerinden TL’ye
çevrilerek hesaplanır. Ekstrenize ilişkin itirazlarınızı son ödeme tarihinden itibaren 10 gün içerisinde
yazılı ve gerekçeli olarak yapmanız gerekmektedir. Aksi takdirde ekstreniz kesinleşmiş olacaktır.
Yukarıdaki konular dışında her türlü detaylı bilgi ve uygulanacak ücretler Sözleşme’de yer almaktadır.
Dikkatle inceleyebilmeniz amacıyla Kredi Kartı Üyelik Sözleşmeniz ve onun eki ve ayrılmaz bir parçası
olan işbu Bilgilendirme Notu’nun bir nüshası tarafınıza teslim edilmiştir. Okuyup uygun bulmanız
durumunda, 2 (iki) nüsha düzenlenmiş bu metni imzalayıp, metnin 1(bir) nüshasını saklayınız.
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