Finansal Bilgilerin E Posta ile Gönderim Talimatı

Bilgilendirme Metni:
Değerli Müşterimiz,
BDDK’nın yeni yasal düzenlemeleri kapsamında 1 Temmuz 2020 itibariyle kişisel ve finansal bilgileri içeren ve
elektronik posta olarak iletilen ekstre, dekont, hesap özeti vb. gönderimlerinde değişiklikler uygulamaya
alınmaktadır. Bu kapsamdaki bilgilerinizin dijital bankacılık kanallarımız üzerinden gönderilmesi esas alınacaktır.
Kişisel ve finansal verilerinizi e-postayla almanız halinde; sır kapsamındaki verileriniz elektronik posta hizmeti
sağlayıcısının sistemlerinde de tutulabilecektir. Kötü niyetli kişilerin elektronik posta hesaplarına farklı
yöntemlerle sızmaya çalışarak bilgilerinizi ele geçirmeye teşebbüs edebileceklerini hatırlatmak isteriz.
Bankamız, müşterilerinin güvenliğini her zaman ön planda tutmakta ve müşteri bilgilerini, müşteri gizliliği
kapsamında güvenli ortamlarda saklamaktadır. Elektronik posta kullanımı yerine; Bankamız tarafından size
sunulan; Halkbank Mobil, Paraf Mobil ve Halkbank İnternet Şubesi üzerinden tüm bu
ihtiyaçlarınızı ve bankacılık işlemlerinizi daha güvenli ve hızlı şekilde karşılamanızı öneririz. Size sunduğumuz
hizmetler hakkında daha fazla bilgi almak için www.halkbank.com.tr web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Yukarıdaki bilgilendirme metnini okudum. Finansal bilgilerimin elektronik posta ile gönderilmesi durumunda
ortaya çıkabilecek riskleri kabul ediyor, sorumluluğun tarafıma ait olduğunu bildirerek gönderime devam
edilmesini talep ediyorum.
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Request of Sending Financial Information by Electronic Mail
Information Note :
Dear Customer,
Within the scope of the new regulations of the BRSA, as of July 1, 2020, changes have been put into practice
related to bank statements, bank receipts, account statements, etc. that contain personal and financial
information sent by electronic mail. Sending your information in this context will be based on through our digital
banking channels.
If you receive your personal and financial data by electronic mail; your confidential data may also be stored in
the systems of the electronic mail service provider. We would like to remind you that malicious people may
attempt to capture your information by trying to infiltrate your e-mail accounts in different ways.
Our bank always prioritizes the security of its customers and stores customer information in secure
environments within the scope of customer privacy. Instead of using electronic mail; we recommend that you
meet all these needs and banking transactions more securely and quickly through Halkbank Mobile, Paraf
Mobile and Halkbank Internet Branch, offered to you by our bank. For more information about the services we
offer to you, you can visit our website at www.halkbank.com.tr.

I have read the information text above. I accept the risks that may arise if my financial information is sent by email, and I hereby request the delivery shall continue, by stating that I am responsible.
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