BİLGİ PAYLAŞIM MUVAFAKATNAMESİ

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. (“Banka”) ile aramda akdedilmiş olan Bireysel Müşteri Edinim Sözleşme(ler)i çerçevesinde Banka’dan emir iletimine
aracılık hizmeti almam halinde, tarafıma ait bilgi ve belge asıllarının ve kopyalarının, Banka ile lehine emir iletimine aracılık hizmeti verilen yurt
içi ve yurt dışı kişi ve kuruluşlar arasında paylaşılmasına; kendim veya üçüncü şahıslar tarafından Banka’ya iletilen tarafıma ait kimlik bilgileri,
adres, hesap numarası meslek ve sair müşteri sırrı mahiyetindeki her türlü bilgi ve belge ile Banka’nın gerçekleştirdiği ve gerçekleştireceği işlem
ve faaliyetler sonucu edindiği bilgi ve belgeleri, Banka’nın bankacılık hizmetini yerine getirmek amacıyla hizmet aldığı yur tiçi ve yurt dışındaki
üçüncü kişilerle, kredi değerliliği ve risk değerlendirmesi yapma amacı ile hizmet aldığı müşteri değerlendirme ve derecelendirme kuruluşlarıyla,
yurt içi ve yurt dışındaki doğrudan ve dolaylı iştirakleri ve ana ortaklarıyla, Sözleşme imzaladığı program ortaklarıyla, ortak marka çalışması
yaptığı üçüncü kişilerle ve bankacılık hizmetlerin sunulabilmesi için paylaşımın gerekli olduğu diğer kişi ve kuruluşlarla paylaşmasına, Banka’nın
ve bilgilerin paylaşıldığı üçüncü kişilerin bu verileri işlemesine, saklamasına; Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve/veya Avrupa Birliği (AB)
vatandaşı olmam halinde veya ABD ve/veya AB piyasalarında işlem yapmam halinde veya ABD ve/veya AB vergi yasalarına tabi olmam halinde
veya sair kanuni gereklilikler nedeniyle, Banka’nın, hesap numarası, kimlik bilgileri, adres, meslek dâhil tarafıma ait her türlü hesap, işlem ve
müşteri bilgilerini ve belgeleri U.S. Dodd Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act ve Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
ve European Market Infrastructure Regulation (EMIR) yasaları ve ilgili diğer tüm yasal düzenlemeler kapsamında, U.S. Internal Revenue Service,
European Securities and Markets Authority (ESMA), U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC), U.S. Securities and Exchange Commission
(SEC) ve/veya ilgili tüm diğer yurtdışındaki kişi ve kuruluşlarla paylaşmasına muvafakat eder, yukarıda sayılan söz konusu paylaşımların 5411
sayılı Bankacılık Kanunu’nun ilgili hükümlerinde düzenlenen sır saklama yükümlülüğüne ilişkin hükmün ihlali niteliğinde olmadığını ve
yürürlükteki mevzuat uyarınca söz konusu paylaşımların gerçekleştirilebilmesi için müşteri onayının gerektiği hallerde işbu muvafakatnamenin
ilgili mevzuatın gerektirdiği onay yerine geçeceğini kabul ve beyan ederim.
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