TİCARİ MASRAF PAKETİ 20'LİK MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME ve TALEP
FORMU
MÜŞTERİ ADI
MÜŞTERİ NO
ŞUBE ADI
PAKET ADI

TİCARİ MASRF PAKETİ 20’LİK

PAKET ÜCRETİ (BSMV dâhil)
PAKET SÜRESİ

495 TL
3 AY

PAKET KAPSAMI
İŞLEM
TÜRÜ

SUNULDUĞU
PAKET SINIRI
KANAL

EFT

ŞUBE

20 ADET

EFT

İNTERNET/M
OBİL

SINIRSIZ ADET

HAVALE ŞUBE
HAVALE

İNTERNET
MOBİL

TAHSİL
ŞUBE
ÇEKİ
Hesap
İşletim
ŞUBE
Ücreti
SENET
ŞUBE
TAHSİLİ

20 ADET
/

SINIRSIZ ADET
SINIRSIZ ADET

PAKET KAPSAM / DETAY
Giden
EFT'lerin
kapsamaktadır.
Giden
EFT'lerin
kapsamaktadır.
Giden
Havale'nin
kapsamaktadır.
Giden
Havale'nin
kapsamaktadır.
Bankamız ve diğer banka TL
kapsamaktadır.

tümünü
tümünü
tümünü
tümünü
çeklerini

MUAF

Yenilemeler de dâhil paket süresince

20 ADET

Muhabir masrafı hariç, şehir içi / şehir
dışı TL senetlerini kapsamaktadır.

PAKET ÖZELLİKLERİ
Masraf paketi yukarıda belirtilen bankacılık ürün ve hizmetlerini kapsar ve belirlenen süre
içerisinde kullanılabilir. Paket kapsamındaki ürün veya hizmetler ayrı ayrı ücretlendirilemez.
Tek seferlik paket ücreti ödenerek paket kapsamında belirtilen adet ve süre kadar işlem
yapmaya hak kazanılır.
Paket; müşteri hesabına bağlı olup, müşterinin tüm ek hesaplarında geçerlidir.
Paket kullanım süresi işbu paket bilgilendirme ve talep formunun imzalandığı tarihten sonra
sistemsel tanımlamalar itibariyle başlar. Paket ücreti müşterinin banka nezdinde bulunan cari
hesabından peşin olarak tahsil edilir. Süresi içinde paket iptal edilemez. Bir cari hesaba birden
Genele Açık / Public

1|2

*01-02511805/R00*

fazla paket tanımlanabilir. Müşterinin paketin yenilenmemesi yönünde bankamıza ulaşan yazılı
bir talebi olmadıkça paket otomatik olarak yenilenecektir.
Banka paket içerik ve ücretlerini www.turkiyefinans.com.tr internet sitesinde yayınlar.
Bankanın yapacağı içerik ve ücretlerindeki değişiklik, yeni satın alınacak paketlerde geçerli
olacaktır.
Paket kapsamında sunulan ürün ve hizmetler ticari işletmenizin kullanımı amaçlıdır. Banka bu
amaç dışı kullanım tespit ettiğinde, müşteriyi uyarma veya herhangi bir uyarıda bulunmadan
paketi kullanıma kapatma hakkına sahiptir.
Bu formun imzalanması halinde müşteri adına Türkiye Finans Katılım Bankası masraf
paketlerinden “TİCARİ MASRAF PAKETİ 20’LİK” tanımlanacaktır. Hesaptan tahsil edilecek
paket ücreti sonrasında yukarıda belirtilen adetteki işlem paket süresi boyunca ücretsiz
yapılabilecektir. Anlaşılmayan konularda lütfen size en yakın şubemizden detaylı bilgi talep
ediniz.

Müşteri
Müşteri Ünvanı / Ad Soyad: ______________________________
Tarih: __/__/____
İmza:

Banka
Kaşe – İmza
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