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OGS ETİKETİ SÖZLEŞMESİ
T. Garanti Bankası A.Ş. müşterileri tarafından doldurulacaktır.
OGS ARAÇ SINIFI
: 1.Sınıf
2.Sınıf
PLAKA NUMARASI
: _________________________________
BAŞVURU NUMARASI : _________________________________
İşbu sözleşmeyi vererek OGS etiketimi teslim aldığım tarihten itibaren, OGS etiketim kullanılarak
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğunda işletilen otoyol ve köprülerden yapılan
geçişlere ilişkin KGM tarafından belirlenerek ilan edilen geçiş bedeli veya ücretlerin tahsiline T.
Garanti Bankası A.Ş.’yi (BANKA) kayıtsız şartsız yetkili kıldığımı;
BANKA’nın, KGM’den kendisine bildirilen geçiş bilgilerini doğru kabul ettiğini ve bu nedenle KGM
tarafından belirlenerek BANKA’ya tahsil edilmek üzere gönderilmiş tutarların geçerliliğinden
KGM’nin sorumlu olduğunu kabul ettiğimi ve bu konudaki itirazların muhatabının KGM olduğunu;
Cari hesabım / Kredi kartım üzerine verdiğim talimatların, kredi kartı limitimin / cari hesap
bakiyemin yeterli olmaması veya kredi kartımın her ne sebeple olursa olsun kapatılması nedeni ile
gerçekleştirilememesi ve OGS etiketimde yüklü bulunan tutarların, yapılan geçiş bedelleri veya
ücretlerin tahsili nedeniyle tükenmesi durumunda, BANKA’nın OGS etiketimi geçersiz hale
getirilmek üzere KGM’ye bildireceğini;
Bu geçişler nedeni ile doğan borcu BANKA’nıza ödeyeceğimi ve KGM tarafından tahakkuk ettirilen
cezalardan BANKA’nızın sorumlu olmadığını;
BANKA tarafından KGM’ye bildirilmek suretiyle OGS içerisinde geçersiz hale getirilen etiketimin;
gişeden yapılacak ilk geçişte KGM tarafından bozularak kullanılamaz hale getirileceğini;
Etiketimi kaybetmem / çaldırmam durumunda, durumu en kısa sürede 4440333 numaralı BANKA
çağrı merkezi veya BANKA şubelerine haber vereceğimi; BANKA’nın ise bildirimimi müteakip
etiketimin geçersiz hale getirilmesi için KGM’ye durumu ileteceğini; BANKA’nın bu bildirim
dışında, kaybolma / çalınma nedeniyle başkaca hiçbir yükümlülüğü bulunmadığını;
Etiketime ilişkin kayıp / çalıntı bildiriminin KGM tarafından alınarak işleme sokulmasına değin
etiketimle yapılan geçiş bedellerini ödemekle yükümlü bulunduğumu;
Otoyol ve köprülerden geçişlerde ilgili geçiş ücretinin KGM tarafından belirlenmesi ve
güncellenmesi çerçevesinde, bu konu ile ilgili olarak BANKA’ya karşı herhangi bir hak ve
talebimin olmayacağını, işbu OGS etiketinin kullanımı nedeniyle BANKA’nın KGM’ye ödemek
durumunda kaldığı / kalacağı tüm tutarları BANKA’ya ödeyeceğimi;
İşbu sözleşme ile tanımladığım otomatik yükleme limit ve otomatik yükleme tutarlarının, BANKA
tarafından araç sınıfı bazında belirlenen asgari talimat tutarlarının altında kalması durumunda,
limitlerin BANKA tarafından bilgi verilmek sureti ile artırılabileceğini;
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BANKA’nıza vermiş olduğum tüm iletişim ve araç bilgilerinin doğru olduğunu, KGM tarafından
BANKA’dan talep edilen şahsıma ait iletişim bilgileri ile OGS işlemlerine ilişkin tüm bilgi ve
belgeleri BANKA’nın KGM’ye vermekte serbest olduğunu ve söz konusu bilgilerin doğruyu
yansıtmaması nedeniyle BANKA’nızın uğrayacağı tüm zararlardan sorumlu olduğumu;
BANKA’dan kullanmakta olduğum kredi kartımın ödemelerinde herhangi bir düzensizlik olması
nedeniyle kredi kartımın BANKA’ca idari veya kanuni takibe alınmış olması halinde BANKA’nın
OGS içerisinde kullanılan OGS etiketimin kullanımını durdurmaya ve OGS etiketinde yüklü tutar
bulunması halinde BANKA’nın bu tutarları kredi kartı hesabıma alacak kaydetmeye ve rehin
hakkına istinaden alacağı ile takas ve mensuba yetkili olduğunu;
İşbu talimatımda belirttiğim kredi kartımın kaybolma / çalınma / son kullanma tarihinin gelmesi vb.
nedenlerle BANKA tarafından yenilenmesi durumunda, yenilenen kredi kartımın BANKA tarafından
resen otomatik yükleme talimatıma tanımlanacağını;
İşbu talimatın BANKA ile aramızda imzalanmış olan Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi’nin bir eki
mahiyetinde olduğunu;
İşbu talimata konu OGS etiketini, teslim anında tarafıma verilen OGS kullanma kılavuzunda
belirtilen şekilde kullanacağımı ve muhafaza edeceğimi;
Geçerli OGS etiketimi BANKA şubesine iade ederek OGS etiketimde bulunan mevcut tutarların
tarafıma iadesini talep etmem durumunda, tutarın yukarıda belirtilen aktarım talimatım ile
tanımlanan kredi kartıma / cari hesabıma, KGM’den gelecek geçiş bilgileri doğrultusunda 7. işgünü
sonunda iade edileceğini;
Etiketin mülkiyetinin BANKA’ya ait olduğunu, BANKA’nın talebi halinde OGS etiketini derhal iade
edeceğimi;
BANKA’nın OGS uygulamasında değişiklik yapma hakkının bulunduğunu ve bu tür değişikliklere
muvafakat ettiğimi, işbu talimat ve talimat uyarınca yapılan işlemler nedeniyle BANKA’ya karşı
herhangi bir talep ve itirazımın bulunmadığını, bulunmayacağını;
BANKA’nın, OGS işlemlerine ilişkin bakiye bilgisi dahil tüm bilgilerinin, otoyol ve köprüleri işleten
KGM ve/veya işletmeci sıfatını haiz bir başka özel hukuk tüzel kişisiyle paylaşabileceğini;
İşbu sözleşmede belirtilen plaka numarasına sahip araç ile OGS etiketimi kullanarak yaptığım
geçişlerde, OGS gişesinin OGS etiketimi okuyamaması durumunda, KGM ücret kaydının plaka
numarası üzerinden OGS etiketime borç kaydı olarak yansıtılabileceğini;
Yukarıda plakasını belirttiğim aracın otoyol ve köprülerden geçişinde ve yine bu plakalı araç
olmamakla birlikte aynı sınıftaki başka bir araç ile OGS etiketi ile otoyol ve köprü geçişi yapılması
halinde, geçiş tutarının bu OGS etiketinden tahsiline muvafakat ettiğimi;
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İşbu talimata konu OGS etiketimin ancak yukarıda plakasını belirttiğim aracın sınıfındaki (otomobil
/ kamyonet / otobüs vb ... ) araçların geçişinde kullanılabileceği hususunda bilgi sahibi olduğumu,
başka sınıf bir aracın geçişinde bu etiketin kullanılamayacağını, kullanılmaya çalışılması halinde
sorumluluğun tarafıma ait olacağını, bu tür bir geçiş yapılması halinde KGM’nin tarafıma ceza
uygulamaya yetkili olduğunu;
İşbu talimata konu OGS etiketi ile yukarıda plakasını belirttiğim araç dışında bir aracın otoyol veya
köprü geçiş ücretinin ödenebilmesi için mutlaka geçiş anında ilgili ücretin ödendiği konusundaki
sesli / görsel uyarının alındığını takip etmek durumunda olduğumu, BANKA’nın bu yükümlülüğün
yerine getirilememesinden dolayı herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını;
BANKA’da kayıtlı bulunan plaka numarası, telefon ve adres bilgilerim değiştiğinde, yeni bilgileri en
kısa sürede BANKA’ya bildireceğimi;
Beyan, kabul ve taahhüt ederim.
Aşağıda yer alan beyanı EL YAZINIZ ile belirtiniz.
“Sözleşmenin bir örneğini teslim aldım.’’
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