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BANKA KARTI SÖZLEŞMESİ VE BİLGİLENDİRME FORMU
Bankamız tarafından tek taraflı olarak önceden hazırlanmış sözleşme niteliğinde olup, genel işlem
içermektedir.
1.Tanımlar:
Kart: Müşteriye limiti dâhilinde, mal/hizmet alımı ile nakit çekmede kullanması için verilen özel plastik kart
veya fiziki varlığı bulunmayan kart numarası ile bağlı ek hizmet kartları,
Müşteri: Kart hamili ile ek kart hamillerinin tamamını,
Alternatif Dağıtım Kanalları (ADK): İnternet şubesi, çağrı merkezi, ATM,POS, kiosk, cep telefonu/bilgisayarı,
SMS, PTT gibi şube dışından bankacılık işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlayan elektronik veya fiziksel tüm
kanalları ifade eder.
2. Müşterinin sorumluluğu, kartın zilyetliğine geçtiği veya fiziki varlığı yoksa kart numarasını öğrendiği andan
itibaren başlar.
3.Müşteri Kartını; içki, şans oyunu, domuz ürünleri, cinsel istismar vb. gibi alışverişlerinde kullanamaz; bu
Katılım Bankasının çalışma prensiplerine açıkça aykırıdır; aksi davranılar halinde Kartın iptal edileceğini
bildiğini kabul ve taahhüt eder.
4.Nakit Çekme:
4.1. Müşteri, kart ile şifresini kullanarak hesabı müsaitse bakiyesi dâhilinde hesabından nakit çekebilir.
Müşteri nakit çekme işlemlerinde Banka tarafından hesabındaki mevcut tutarı/bakiyesinden fazla ödeme
yapılması halinde, fazla olan tutarı derhal Bankaya iade edeceğini; aksi halde fazla kısım için işlem tarihinden
itibaren gecikme cezası uygulanacağını dönülemez biçimde kabul ve taahhüt eder. Banka şubelerinden ADK
kullanılmaksızın nakit çekilmesi çalışma prensipleri gereği Bankanın iznine bağlıdır.
5. Borç Sorumluluğunun Başlangıç Anı ve Müşteri Hesabına Borç Kaydı:
5.1. Müşterinin Bankaya karşı borcu, harcama belgesi ve/veya nakit ödeme belgesinin imzalandığı (bir kod
numarası, şifre veya kimliği belirleyici başka bir yöntem ile onaylandığı) anda başlamış olacaktır.
6. Müşterinin; döviz üzerinden yaptığı alışverişler ve kart hesabından yaptığı nakit çekmeler ya Amerikan
Doları olarak ya da Banka tarafından belirlenecek kur üzerinden TL’ye çevrilir. Yabancı para cinsinden yapılan
işlemler ile yabancı paraya (dövize) endekslemelerde uygulanacak kurlar Bankanın kurları olup;
endekslemede endeksleme tarihindeki Banka döviz alış kuru, geri ödemede ise fiili ödeme tarihindeki Banka
döviz satış kuru esas alınır.
7. Kartın mülkiyeti Bankaya ait olup, Banka ve/veya kartlı sistem kuruluşları gerektiğinde ve herhangi bir
neden göstermeksizin karta el koyabileceği gibi kartı geri istemek ve iptal etmek hakkına da sahiptir.
8. Müşteri kartı, kart bilgilerini ve şifreyi dikkatle saklamak, başkalarına kullandırmamakla yükümlüdür. Kartın
kaybedilmesi ve çalınmasından, üzerinde tahrifat yapılmasından, kart üzerindeki bilgiler ve şifrenin üçüncü
şahısların eline geçmesinden, bu bilgiler ve şifrenin üçüncü şahıslarca kullanılmasından ve bu suretle yapılan
harcamalar ve çekilen paralardan Müşteri sorumludur. Müşteri, kartın ve kartın kullanılması için gerekli şifre
bilgilerinin kaybedilmesi, çalınması veya iradesi dışında gerçekleşmiş herhangi bir işlemi öğrenmesi

durumunda; bu durumu derhal Bankaya yazılı ve Çağrı Merkezi aracılığıyla bildirmek zorundadır. Müşteri,
bildirimi yaparsa, bildirimden önceki 24 (yirmi dört) saat içerisinde gerçekleşen hukuka aykırı kullanımlardan
doğan zararlardan 150 TL ile sınırlı olmak üzere sorumludur. Aksi halde (hukuka aykırı kullanımın Müşteri/kart
hamilinin ağır ihmaline veya kastına dayanması veya bildirimin 24 (yirmidört) saat içinde yapılmaması
hallerinde) doğabilecek zararlardan dolayı 150 TL’lik sınır uygulanmaz ve zararın tamamından Müşteri
sorumlu olur. Bu cümleden olmak üzere;
-Kartın veya kartın kullanılması için gerekli bilgilerin kaybedilmesi veya çalınması halinde, Müşterinin yapacağı
bildirimden önceki 24 (yirmidört) saatten önce gerçekleştirilen işlemlerden Müşteri sorumludur.
-Müşteri, kartı ve kartın kullanılması için gerekli şifre bilgilerini güvenli bir şekilde korumak ve bu bilgilerin
başkaları tarafından kullanılmasına engel olacak önlemleri almakla yükümlüdür. Kartın ve kart üzerindeki
bilgilerin ve şifrenin üçüncü kişilerce kullanımı sonucunda yapılan işlemlerin Müşteri tarafından
gerçekleştirildiği kabul edilir.
-Müşterinin ölümü halinde, durumun derhal Bankaya bildirilmesi ve kartın iadesi sağlanacaktır; aksi halde
Müşterinin ölümünden sonra üçüncü kişilerin Müşteriye ait özel kartı, kart üzerindeki bilgileri ve şifreyi
kullanarak yaptıkları harcamalar, hesabından çektikleri paralar sebebiyle, ihbar yükümlülüğünü yerine
getirmeyen kişi ve mirasçılar sorumlu olup; böyle bir durum zuhur ettiğinde Banka hiç bir şekilde sorumlu
olmayacaktır. Kayıp bildiriminde bulunmuş kart hamili, bildirimden sonra kartın Banka tarafından iptal
edileceğini ve daha sonra kartını bulsa dahi söz konusu kartı kullanmayacağını ve Bankaya iade edeceğini
kabul ve taahhüt eder. Banka tarafından Müşteriye yeni kart verilmesi halinde, Müşteri kartının
yenilenmesinden doğacak kart bedeli ve diğer masrafları ödemeyi peşinen kabul eder.
9. Sorumluluk: Müşteri ve ek kart hamili ile kendi hesabından karşılanmak üzere üçüncü kişilere kart
verilmesini sağlayan tüzel kişiler ve bu suretle verilen kartların hamilleri (ki ek kart hamili tanımına bunlar da
dâhildir) kartlarını kullanmak suretiyle üye işyerlerinden yapılmış olan tüm harcamalardan ve nakden
çektikleri paralardan doğan borçlarından ve borçlarını vaktinde ödememeleri sebebiyle oluşacak gecikme
cezalarından dolayı ve ADK’ndan nakit çekme işlemini sağlayan şifrelerinin üçüncü kişilerin eline geçmesinden
ve bunun sonucu doğacak zararlardan dolayı Bankaya karşı birlikte ve müteselsilen sorumlu olduklarını kabul
ve taahhüt ederler. Bunların dışında da her şart ve halde Müşteri ve ek kart hamili Bankaya karşı birlikte ve
müteselsilen sorumlu olduklarını kabul ve taahhüt ederler.
10. Sözleşmenin Feshi İle Kartın İptali: Banka, Müşterinin sözleşmenin herhangi bir hükmüne uymaması ya
da Banka çalışma prensiplerine aykırı olarak (Kartını; içki, şans oyunu, domuz ürünleri vb.
alışverişlerinde/işlemlerinde kullanması halinde) Banka ihbar veya sair herhangi bir işleme lüzum olmaksızın
kartın kullanımını durdurabilir veya kartı iptal ve sözleşmeyi feshedebilir.
11. Bilgilerin Aktarılması: Müşteri, kartlarının iptal edildiğine dair bilgilerle, Kartlarıyla ilgili sair bilgilerinin,
ayrıca Kanunen gerekli bilgilerinin Bankaca gerekli kişi ve/veya kuruluşlara aktarılmasına muvafakat ettiğini
dönülemez biçimde kabul eder.
12.Müşteri, kendilerine tebligat yapılabilmesi için işbu Sözleşmede yazılı (veya Bankaya bildirilmiş veya
MERNİS) adreslerinin tebligat adresi sayılacağını; adres değişikliklerinin 15 gün içinde yazılı olarak Bankaya
bildirileceğini, aksi halde eski adresine yapılacak bildirimin geçerli olacağını dönülemez biçimde kabul, beyan
ve taahhüt etmiştir.
13. Müşterinin Cayma Hakkı: Müşteri; sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren on dört gün içinde herhangi
bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin işbu sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı,
cayma hakkı süresi içinde yazılı olarak ya da kalıcı veri saklayıcısı ile Bankaya yöneltilmelidir.
14. Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları:Müşteri, Sözleşme ile ilgili bir uyuşmazlık olması halinde öncelikle Banka’ya
başvurabilecektir. Banka’ya başvurusundan bir sonuç alamaması halinde veya doğrudan ilgili mevzuat
hükümleri çerçevesinde Tüketici Hakem Heyeti’ne, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Müşteri Şikâyetleri Hakem
Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi’ne başvurulabilir. Taraflar, arabuluculuk gibi alternatif çözüm yollarına
müracaat hakkını da haizdir. Taraflar, aralarındaki her türlü anlaşmazlıkların çözümünde İstanbul (Çağlayan)
Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu kabul eder. Bu sözleşme genel mahkemelerin ve icra
dairelerinin yetkisini ortadan kaldırmaz. Özellikle Bankanın fiilen şubesinin bulunduğu yerlerdeki mahkeme
ve icra daireleri de anlaşmazlıkların çözümünde yetkilidir.

Yabancı uyruklu kart hamili ile Banka arasında çıkacak uyuşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanır.
Kart hamili, bu sözleşme şartlarının tümünün müzakere edildiğini ve her hususta mutabık kalındığını kabul ve
beyan eder.

VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.
.................................................................... ŞUBESİ Tarih : ..... /....... / 20
Hesap No:

Hesap Sahibinin
Adı Soyadı : ........................................................................
Adresi
...................................................................................................................................................................

:

...................................................................................................................................................................
Tel : ............................................................................................................................................................
E-Posta : ..............................................@...................................
İmzası :

18 yaşını doldurmamış Küçük/Kısıtlı müşteriler için Bireysel Banka Kartı Sözleşmesi’ne ek hususlar; 18 yaşını
doldurmamış olan ………………………………………’ın özel cari hesap açtırmasına, bu hesaba dilediği miktarda para
yatırmasına ve çekmesine, kendisine Banka Kartı ve şifre numarası verilmesine, kart hamili küçüğün verilecek
kart ve şifreyi kullanarak ATM ve POS makinelerinden her türlü işlemi yapmasına, tüm Banka Kartı
hizmetlerinden yararlanmasına, bunlara ilişkin sözleşme ve tüm belgeleri imzalamasına, şifre değiştirmesine
velisi/vasisi tarafından izin verilmiştir. Kartının kullanılması suretiyle yapılacak her türlü işlemlerden doğacak
zararlar ve tüm sorumluluk veliye/vasiye ait olacaktır.

Kısıtlı ……………………………………………………’a Banka Kartı ve şifre numarası verilmesi vasisi tarafından talep
edilmiştir.
Kısıtlı
…………………………………………………’
a
ait
Banka
Kartı
vasisi
…...………………………………………………’a teslim edilmiştir. Yukarıdaki maddelerde belirtilen kart hamiline ait tüm
sorumluluklar kart hamilinin yanı sıra vasiye aittir.

Veli / Vasi’nin

Hesap Sahibi Küçüğün / Kısıtlının

Adı
Soyadı
...........................................................................

:

Adı
Soyadı
...........................................................................

:

Adresi
............................................................................

:

Adresi
..............................................................................

:

............................................................................

..............................................................................

Tel : ......................................................................

Tel : .......................................................................

E-Posta : ............................... @ ...........................

E-Posta : ..............................@..............................

İmzası :

İmzası :

Şube Yetkilileri

Şube Yetkilileri

Adı
Soyadı
......................................................................
İmzası :

:

Adı
Soyadı
......................................................................
İmzası :

:

