TİCARİ KART / BUSİNESS KART/ SİFTAH KART ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU
1- Banka, Kart’ın alınması, kullanılması ve sair hususları düzenlemek üzere, ‘Ticari Kart/Business
Kart/Siftah Kart Üyelik Sözleşmesi’ (‘Sözleşme’ olarak anılacaktır.) düzenlemiştir. Bu Formda,
Sözleşmedeki genel işlem şartları hakkında kısa bilgilendirme yapılmıştır. İşbu Formun ve
Sözleşmenin Üye tarafından dikkatlice okunması ve incelenmesi, değiştirilmesi istenilen hükümler
bulunması halinde bunların, Sözleşmenin imza tarihinden evvel yazılı olarak Bankaya bildirilmesi
gerekmektedir.
2- Sözleşmenin Kapsamı: Sözleşme, Üyenin ticari işletmesiyle ilgili mal ve hizmet alımlarında ödeme
aracı olarak kullanılmak ve bankaca tanınan/tanınacak sair tasarruflarda bulunmak üzere Üye’ye
ve/veya Üyenin belirlediği şahıslara verilen Ticari Kart / Business Kart / Siftah Kartın verilme ve
kullanılma şartlarının belirlemekte ve Banka ile Üye ve Kart hamili/hamilleri arasındaki ilişkilere
ilişkin usul ve esasların ve tarafların hak ve yükümlülükleri düzenlemektedir. Sözleşmede düzenlenen
hizmetler, Banka’nın sistemi uygun hale geldiğinde ve Bankaca uygun görüldüğünde verilebilecektir.
3- Uygulanacak Hükümler: Banka ile Üye arasındaki ilişkilere öncelikle işbu sözleşme hükümleri, Üye
ile Banka arasında münakit sair sözleşme hükümleri, buralarda hüküm bulunmaması halinde kurumsal
kredi kartlarına ilişkin Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nun hükümleri, Uluslararası
EUROPAY INT.SA/ MASTERCARD INT. INC ve VISA INT. INC.'in kuralları, BKM (
Bankalararası Kart Merkezi ) kuralları ve bankacılık teamülleri uygulanır.
4- Sözleşmenin Yorum ve Uygulamasında Bankanın Niteliğinin Esas Alınması: İşbu Sözleşmenin
yorum ve uygulamasında Bankanın, Kartla alımı yapılan Malın üreticisi, satıcısı ve sağlayıcısı
olmadığı, sadece Kartı çıkaran Banka olduğu esas alınacaktır. Bu sebeple Banka, Mala ilişkin
ayıplardan, teslimden, alınması gereken izinlerin alınmamasından vs. mevzuatın Malın satıcısına,
sağlayıcısına, üreticisine veya alıcısına yüklediği sorumluluklardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.
5- Kart Tahsis Şartlarını Belirleme: Banka, tahsis tarihindeki piyasa koşullarını, Üye’nin mevcut ve
Bankaya beyan etmiş olduğu mali-ekonomik durumunu, teminatlarını, teminatların değerini ve
bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile geri ödemeleri etkileyebilecek sair şartları dikkate alarak Kart verir
ve Azami Harcama Limiti tahsisi yapar. Söz konusu şartlardan herhangi birinde Alacaklar’ın geri
dönüşünü, tahsis tarihindeki şartlara ve Üyenin beyanlarına nazaran olumsuz yönde etkileyecek
nitelikte değişiklik olması halinde Banka, tahsis edilen Azami Harcama Limitinin kullandırım
şartlarını yeniden belirlemeye ve/veya değiştirmeye, teminatları değiştirmeye veya ilave teminat
verilmesini istemeye, Azami Harcama Limitini dondurmaya ve/veya azaltmaya ve/veya iptal etmeye
yetkilidir. Bu hallerde Banka, teminatlar alınmış olsa dahi Kart vermeme veya Azami Harcama
Limitini kullandırmama hakkına sahiptir.
6- Banka, işbu Sözleşmeye, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'na, Uluslararası EUROPAY
INT.SA/ MASTERCARD INT. INC ve VISA INT. INC.'in kurallarına, BKM kurallarına, Bankacılık
teamüllerine ve ilgili mevzuata uygun hareket edilmemesi veya Üyenin ekonomik durumundaki
kötüleşme emarelerinin Banka tarafından tespit edilmesi vb. nedenlerle Kartların iadesini isteyebilir,
Kartın kullanımını durdurabilir.
7- Siftah Kart paketlerinde minimum işlem tutarı bulunmakta olup, belirlenen tutarın altında
taksitlendirme yapılmayacaktır.
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8- Bankanın Değişiklik Yapma Yetkisi : Banka, kar oranını ve taksit sayısını Paket kapsamında
belirlemeye, artırmaya ve eksiltmeye tek taraflı olarak yetkili olup, zaman içerisinde Banka
politikaları, piyasa koşulları, maliyetlerdeki artış, ulusal ve uluslararası ekonomik ve mali nedenlerle
değişiklik yapılması tabiidir. Değişikliklerin yapıldığı ve değişen oranların internet sitesinden
öğrenilebileceği bilgisi Hesap Özeti ile Üyeye bildirilir. Hesap Özeti ile bildirilen kâr oranına ilişkin
değişiklikler, bildirimin yapıldığı dönemi takip eden Hesap Kesim Tarihinden itibaren hüküm ifade
eder. Üye, bildirimin yapıldığı dönemi takip eden Hesap Kesim Tarihinden sonra Kartı kullanması
halinde değişiklikleri kabul etmiş sayılır.
9- Bankanın Muaccel Kılma Yetkisi : Hesap özetinde bildirilen ‘Ödenmesi Gereken Tutar’, Son Ödeme
Tarihinde kendiliğinden muacceldir. ‘Ödenmesi Gereken Tutar’, Son Ödeme Tarihinde tamamen
ödenmediğinde, herhangi ihtara ve ihbara gerek olmaksızın temerrüt kendiliğinden oluşur.
Sözleşmenin 16. maddesinde, Sözleşme konusu borçların hangi hallerde muaccel hale geleceği
belirtilmiştir. Üye’nin Sözleşmedeki yükümlülüklerinden herhangi birini gününde ve tam olarak yerine
getirmemesi ; keşide ettiği kambiyo senetlerini veya Banka Alacaklarından herhangi birini vadesinde
kısmen veya tamamen ödememesi; mali-ekonomik durumunun Kart ilişkisine girildiği tarihe göre
olumsuz şekilde değişmesi; teminat açığının giderilmesi veya ilave teminat verilmesine ilişkin Banka
talebinin karşılanmaması; Üye ve/veya kefillerden herhangi biri hakkında diğer alacaklılar tarafından
ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararı alınması ve/veya icra takibi başlatılması veya sözkonusu
maddelerde sayılan diğer hallerden herhangi birinin varlığı halinde, Bankanın tüm alacakları, herhangi
bir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın, kendiliğinden muaccel hale gelir. Bu halde Banka alacağını tahsil
edebilmek için icra takibi/ihtiyati haciz/ihtiyati tedbir dahil yasal yollardan dilediğine başvurabilir.
10- Delil Sözleşmesi: Sözleşme’den doğan ihtilaflarda, kayıtlar Banka nezdinde oluştuğundan, Üyenin
sözleşmede belirtilen faks numarasından, e-mail adresinden- kayıtlı elektronik posta adresinden- GSM
numarasından göndermiş olduğu iletilerin Banka bilgisayarına ulaşan hali dahil Bankanın tüm
bilgisayar kayıtları, şubesiz bankacılık kanalları ile Banka’ya iletilmiş olan talep ve talimatlara ilişkin
Banka sisteminde oluşan kayıtlar, Banka tarafından tutulmuş olan ses ve görüntü kayıtları, belgeler,
mikrofilm, mikrofiş vs. Bankanın tüm kayıtları Hukuk Muhakemeleri Kanunu 193. madde gereğince
kesin delil kabul edilmiştir.
11- Bankanın Rehin Takas ve Mahsup Hakkı: Üye’nin Sözleşmeden kaynaklanan doğmuş ve doğacak
her türlü borçlarına karşılık, Banka’nın merkez ve şubeleri nezdindeki her türlü hesapları ile doğmuş
ve doğacak alacakları, senet ve sair tüm kıymetli evrakları üzerinde Banka’nın rehin ve hapis hakkı
vardır. Banka, herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın ve muaccel olup olmadığına bakmaksızın re’sen
takas ve mahsuba yetkilidir. Hesaptan zaman zaman işlem yapılması rehnin sıhhatini etkilemez.
12- Üye, işbu formun ve ‘Ticari Kart / Business Kart/ Siftah Kart Üyelik Sözleşmesi’nin Bankanın internet
sitesinden de (www.turkiyefinans.com.tr) görülebileceğinin ve talep etmesi halinde Sözleşme
hükümlerinin tekrar görüşülebileceğinin kendisine bildirildiğini, Sözleşme’deki genel işlem şartlarını
dikkatlice okuduğunu, bilgi sahibi olduğunu ve genel işlem şartları kullanılmasını kabul ettiğini, kabul
beyan ve taahhüt eder.
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