ÇEK-SENET TAHSİLİ ÜCRETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE TALEP FORMU
ÜRÜN ADI/TANIMI

: Senet (Bono/Poliçe) Tahsil İşlemleri

SÜRESİ/VADESİ

: Süresiz

TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARININ:
AÇIKLAMA

TUTARI/ORANI
(Senet Meblağına
Göre)

TAHSİLAT
PERİYODU

20 TL

Her işlemde

75 TL

Her işlemde

50 TL – 100 TL

Her işlemde

min. 10 TL - max. 20
TL

Her işlemde

min. 10 TL - max. 20
TL

Her işlemde

Tahsil amaçlı alınan senedin
şubemiz olmayan bölgelerde aracı
(muhabir) kurum ile tahsilinin
sağlanması için alınan ücrettir.

Muhabir bankaya ödenen
ücret aynen
yansıtılmaktadır.

Her işlemde

Muhabir banka aracılığıyla tahsile
alınan senedin herhangi bir işlem
görmeden hamil müşteri tarafından
iadesi alınması istendiğinde veya
senedin protesto edildikten sonra
hamile iade edilmesi durumunda
tahsil edilen ücrettir.

Muhabir bankaya ödenen
ücret aynen
yansıtılmaktadır.

Her işlemde

Muhabir Banka Senedi:
________Şehir Dışı: 15
TL – 150 TL Banka
Senedi: _______Şehir
İçi: 15 TL – 100 TL

Her işlemde

ADI
Senet Tahsile Alma
Ücreti

Tahsil amaçlı alınan senedi sisteme
girerken alınan ücrettir.

Senet İade Ücreti

Tahsil edilmesi için bankaya
verilen senedin herhangi bir işlem
görmeden müşteri tarafından iadesi
istendiğinde veya senedin protesto
edildikten sonra hamile iade
edilmesi durumunda tahsil edilen
ücrettir.

Protesto Kaldırma Ücreti
(Noter masrafları hariç)

Protestolu senedin ödenmesinden
sonra protesto kaydının kaldırılması
için alınan ücrettir

Protestolu Senedi
Protestosuza Çevirme
Masrafı

Protestolu Senedi Protestosuza
Çevirme İşlemidir

Protestosuz Senedi
Protestoluya Çevirme
Masrafı

Protestosuz Senedi Protestoluya
Çevirme İşlemidir

Senet Muhabir Banka
Ücreti

Muhabir Banka Senedi
İşlemsiz İade Ücreti

Senet Tahsilate Alma
Ücreti
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ÜRÜN ADI/TANIMI

: Çek Tahsil İşlemleri

SÜRESİ/VADESİ

: Süresiz

TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARININ;
ADI

Nakden
Banka
Çeki

Diğer
Banka
Çeki
(TL)

AÇIKLAMA
Çek tahsil işlemleri
çeklerinin iştira
edilmesi işlemleri için
tahsil edilen ücrettir.

Hesaben

Çek tahsil işlemleri
çeklerinin iştira
edilmesi işlemleri için
tahsil edilen ücrettir.

Nakden

Çek tahsil işlemleri
çeklerinin iştira
edilmesi işlemleri için
tahsil edilen ücrettir.

Hesaben

Çek tahsil işlemleri
çeklerinin iştira
edilmesi işlemleri için
tahsil edilen ücrettir.

Diğer Banka Çeki
(Yabancı Para)

Çek İade Ücreti

Tahsil işlemleri için
ücrettir.

Tahsile verilen çekin
Sisteme girişi yapılan
çekin herhangi bir işlem
görmeden müşteri
bankadan iade istenmesi
tarafından iadesi
istendiğinde veya çekin
karşı bankadan iade
edilmesi durumunda
yapılan operasyonel
işlemler için tahsil edilen
ücrettir. Sisteme girişi
yapılan çekin herhangi
bir işlem görmeden
müşteri tarafından iadesi
istendiğinde veya çekin
karşı bankadan iade
edilmesi durumunda
tahsil edilen ücrettir.

TUTARI/ORANI

TAHSİLAT PERİYODU

Her işlemde
10,-TL’den az ve
100,-TL’den fazla
olmamak kaydıyla
Her işlemde

Her işlemde
0-100 TL
Her işlemde
10,-TL’den az ve
1.500,-TL’den
fazla olmamak
kaydıyla

Her işlemde

25 TL10 TL – 100
TL

Her işlemde
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Haberleşme Ücreti
Çek İade Ücreti
KKB Risk-Çek
Raporu

Çek İade Ücreti

Müşteri adına telefon,
faks, posta vb.araçlarla
gider masraf yapılması
halinde alınan ücrettir.
Üçüncü kişilere ödenen
tutar aynen yansıtılır.
Sisteme girişi yapılan
çekin herhangi bir işlem
görmeden müşteri
tarafından iadesi
istendiğinde veya çekin
karşı bankadan iade
edilmesi durumunda
tahsil edilen ücrettir.

Karşılıksız Çek
Düzenleme

Karşılıksız Çek
düzenleme
belgelendirme
işleminden alınan
ücretidir.

Çek Düzeltme Ücreti

Çek üzerinde sistemsel
işlem yapma ücretidir.

Üçüncü kişilere
ödenen tutar aynen
yansıtılır.

Her işlemde

8-TL

Her işlemde

25-TL

Her işlemde

35,-TL – 650 TL

Her işlemde

200 TL

Her işlemde

GEÇERLİLİK SÜRESİ SONUNDAKİ ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYONLARDAKİ ARTIŞLARIN
BİLDİRİMİ VE DEĞİŞİKLİK ESASI: Bu formdaki ücret değişiklikleri en az 2 iş günü öncesinden
tarafınıza yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı (e-posta, KEP, ATM, kısa mesaj veya benzeri araçlar) ya
da Merkez Bankasınca uygun görülen diğer yöntemlerle bildirilecek, bildirimden itibaren 2 iş günü sonunda
müşteri hakkında hüküm ifade edecektir. Müşteri, söz konusu bildirimlerin Türk Borçlar Kanunu’nun 8.
maddesi kapsamında Banka’nın ‘öneri’si ve hizmeti almaya devam etmenin kendisi açısından ‘değişen ücrete
ilişkin önerinin’ kabulü olarak yorumlanacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

Ürün veya hizmetin kullanımıyla ilgili ücret değişikliğinin kabul edilmemesi durumunda Bankamızın,
tarafınıza bu hizmeti vermeyi durdurma hakkı saklıdır.
VERGİ VE FONLAR
ayrıca tahsil edilecektir.

: Masraf, ücret ve komisyon tutarlarına % 5 BSMV dahil değildir. BSMV,

TAHSİLAT ŞEKLİ

: Nakden veya mahsuben veya hesabına borç kaydedilmek suretiyle

Banka:
Yukarıdaki 3 (üç) sayfadan oluşan bilgilendirme ve yapılan sözlü açıklamaları tam olarak anladım;
bilgilendirmeye konu ücret, masraf ve komisyon tutarlarını kabul ettim; bilgilendirme ve imzalanan sözleşme
çerçevesinde çek/senet tahsilatı hizmetlerinden yararlanmayı talep ederim.
Formun imzalı bir nüshasını teslim aldım.
Müşterinin;
Adı Soyadı:
Tarih:
İmza:
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