DESTEK HESAP (KMH) BİLGİ VE BAŞVURU FORMU
ÜRÜNÜN ADI : DESTEK HESAP (Kredili Mevduat Hesabı)
ÜRÜN TANIMI ve BAŞVURU:
Limit dahilinde kredi kullandırılabilen ve borç bakiyesi verebilen vadesiz mevduat hesabıdır.
İşbu formla birlikte, vadesiz mevduat hesabıma yukarıda tanımı yer alan Destek Hesap ürününün
tanımlanmasını talep ediyorum.
Talep Edilen Destek Hesap (KMH) Limiti ________________________________ TL
Tarih : ………………………

Müşterinin Adı Soyadı ve İmzası:

VADESİ/SÜRESİ: Vadesiz hesaba tanımlanan kredi limiti herhangi bir sebeple iptal edilinceye kadar
TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI:
MASRAFIN ADI

FAİZ
ORANI
%2,02

Destek Hesap Faiz Oranı
Taksitli Destek Hesap Faiz Oranı
%2,02
(3-12 ay taksit vadeli)
Destek Hesap (KMH) E-mail
Ekstre Ücreti
Mektup Gecikme Bildirim
Ücreti

-

MASRAF TAHSİLAT
TUTARI PERİYODU
Aylık

AÇIKLAMA
(BSMV Hariç)

-

Aylık

(BSMV Hariç)

0 TL
2,50 TL

Aylık

3 TL

Gecikme
durumunda

-

ÜCRETLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ VE DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMLERİ:
Formda yer alan masraf/komisyon/ücretler en fazla yılda iki kez olmak üzere toplamda yıllık %
20’yi aşmayacak oranda artabilecek olup, ilgili değişiklikler 30 gün önceden tarafınıza eposta,
ATM, telefon, kısa mesaj veya benzeri araçlarla bildirilecektir. Uygulama tarihinden sonraki 15 gün
içinde 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 ücret değişikliğini kabul etmeyerek vazgeçme hakkınızı
kullanmanız durumunda Bankamızın, tarafınıza sunulan bu ürün/hizmeti sonlandırma/iptal/vermeyi
durdurma hakkı saklıdır.
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Yıllık % 20’yi aşan ücret değişiklikleri için ayrıca talebiniz alınacaktır.
DEVLETE ÖDENEN VERGİ VE FONLAR:
Masraf, ücret ve komisyon tutarları üzerinden % 5 BSMV (aksi belirtilmedikçe tablodaki tutarlara
BSMV dahildir) , faiz niteliğinde tahsil edilen komisyonlar üzerinden ise, BSMV’nin yanı sıra ayrıca
% 15 KKDF tahsil edilmektedir. BSMV/KKDF oran değişikliğinde yasal mevzuatın gerektirdiği oran
uygulanacaktır.
TAHSİLAT ŞEKLİ:
Nakden veya hesaben yapılır.
Yukarıda özetlenen konular dışında her türlü detaylı bilgi Bireysel Bankacılık Hizmet
Sözleşmesi’nde ve özellikle EK-6’da yer almakta olup, dikkatle inceleyebilmeniz ve anlaşılmayan
konularda Bankamızdan detaylı açıklama talep edebilmeniz amacıyla Bireysel Bankacılık Hizmet
Sözleşmesi’ne ek olarak, bu formun bir nüshası tarafınıza teslim edilmiştir.
Okuyup uygun bulmanız durumunda, bu 2(iki) nüsha düzenlenmiş formu imzalayarak 1(bir)
nüshasını saklayınız.
Teslim Aldım.
Müşterinin Adı Soyadı ve İmzası:

DESTEK HESAPTAN ÖDEME TALİMATNAMESİ :
Hesabımda yeterli bakiye olmaması halinde, hesabıma bağlı kredi kartı, fatura/otomatik/düzenli
ödeme talimatları ile havale/virman talimatları (talimatlardan doğan masraf ve komisyonlar da
dahil olmak üzere), kredi taksiti, kredi ve/veya diğer tüm sigorta primlerimin, BES tahsilatımın ve
Bankacılık işlemlerinden kaynaklanan diğer ödemelerimin işbu formla birlikte başvurduğum
vadesiz hesabıma bağlı Destek Hesap’ımdan otomatik olarak tahsil edilmesini talep ediyorum.
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Müşterinin Adı Soyadı ve İmzası
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