KİRALIK KASA ÜRÜN BİLGİ FORMU
ÜRÜNÜN ADI
SÜRESİ

: Kiralık Kasa
: Yıllık

TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI:
MASRAF TUTARI
MASRAFIN ADI
Depozito
Küçük
Orta
Büyük

410 TL
500 TL
640 TL

Aidat
(Yıllık)
(BSMV
Hariç)
410 TL
500 TL
640 TL

Belirtilen tutara ilave %5 BSMV tahsil edilir.
Kiralık kasa ziyaretine ilişkin herhangi bir ücret alınmayacaktır. Kiralık kasa hizmetinin sona
ermesi halinde, kiralık kasaya ilişkin tarafınızdan verilen bir hasar, ödenmeyen kira bedelleri ve
Kiralık Kasa Sözleşmesi’nden doğan diğer borçlar dolayısıyla ortaya çıkan tutar depozito
bedelinden düşülerek kalan tutar derhal tarafınıza iade edilir.
Bu işlemlere ilişkin ücret bilgisine www.teb.com.tr adresinden edinebilirsiniz.
ÜCRETLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ VE DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMLERİ:
Ticari Müşteriler için;
Banka, yukarıda belirtilen ücretlerden TCMB’nin bankalara belirleme serbestisi tanıdığı
ücretlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Banka’nın belirtilen ücretlerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Banka tarafından yapılacak artışlar Tebliğ hükümlerine uygun olarak, yazılı olarak, kalıcı veri
saklayıcısı veya kayıt altına alınan telefon aracılığıyla 2 (iki) iş günü önce bildirilecektir.
Finansal Tüketici Müşteriler için;
Bu formda yer alan ücret, masraf ve komisyonlarda bir takvim yılı içinde, Türkiye İstatistik
Kurumu’nca bir önceki yılsonu itibarıyla açıklanan yıllık tüketici fiyat endeksi artış oranında
artırılır. Ücret artışının yürürlüğe gireceği tarihten en az 30 (otuz) gün önce yazılı olarak veya
kalıcı veri saklayıcısı yoluyla veya kaydı tutulan telefon vasıtasıyla tarafınıza bildirilecektir.
Tarafınıza bildirim yapıldığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün sonrasına kadar ürünün veya
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hizmetin kullanımından vazgeçme hakkınız bulunmaktadır. Bu hakkı kullanmanız halinde
tarafınızdan, ücret artışının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilave ücret tahsil edilmeyecektir. Bu
sürenin sonuna kadar vazgeçme hakkınızı kullanmamanız durumunda ise ücret artışı
uygulanacaktır. Vazgeçme hakkınızı kullanmanız durumunda, Bankamızın uyuşmazlık konusu
ürün veya hizmeti durdurma hakkı mevcuttur.
TAHSİLAT ŞEKLİ:
Nakden veya hesaben tahsil edilmek suretiyle yapılır. Banka talebinize dayalı olarak Kredili
Mevduat Hesabına ve/veya Kredi Kartı Hesabına borç kaydetmeye ve tahsil etmeye yetkilidir.
Yukarıda özetlenen konular dışında her türlü detaylı bilgi Sözleşme’de yer almakta olup, dikkatle
inceleyebilmeniz ve anlaşılmayan konularda Bankamızdan detaylı açıklama talep edebilmeniz
amacıyla Kiralık Kasa Sözleşmesi’ne ek olarak, bu formun bir nüshası tarafınıza teslim edilmiştir.
Banka yetkilileri Adı Soyadı ve İmzası:

Okuyup uygun bulmanız durumunda, bu 2(iki) nüsha düzenlenmiş formu imzalayarak 1(bir)
nüshasını saklayınız.
Müşterinin;
TC Kimlik Numarası:

Tarih:

MÜŞTERİ ADI-SOYADI / UNVANI:
TARİH : ____/___/_____
KAŞE/İMZA:

Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
TEB Kampüs C ve D Blok Saray Mah. Sokullu Cad. No: 7A-7B Ümraniye/İSTANBUL
Ticaret Sicil No: 189356 Mersis No: 0876004342000105 www.teb.com.tr
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