
















akit ekme 
reti SD % 1

Bankamız Şube, İnternet Şube ve Dialog 
ve ATM’lerinden, yurtiçi ve yurt dışı 
diğer banka/kuruluş Şube ve ATM’lerinden 
çekilen nakit avans tutarının %1'i üzerinden 
hesaplanır. Faiz oranı üzerinden %15 KKDF 
ve %5 BSMV, komisyon üzerinden %5 BSMV 
tahsil edilmektedir.

USD hesap özeti talebi var ise yurt dışı nakit 
avans çekimlerinde uygulanır. Çekilen nakit 
avans tutarının %1'i üzerinden hesaplanır. 
Komisyon üzerinden %5 BSMV tahsil 
edilmektedir.

1 ye kadar 1, , 1 üzeri 
i lemlerde %1,

tomatik Fat ra
alimat Faizi

nl k at ra demelerinde ve S K M SS
    kadar 

1, , 1 üzeri demelerde %1,
masra  al n r.  Faiz  oranı  üzerinden 
%15 KKDF ve %5 BSMV,komisyon üzerinden 
%5 BSMV tahsil edilmektedir.

tomatik deme talimatlar ndan al nan 
aizdir. Faiz oran üzerinden %15 KKDF ve 

%5 BSMV tahsil edilmektedir.

3,80 TL

%1, Kredi kart ndan verilen kira, e itim, aidat
talimatlar nda, talimat t tar n n %1, ü 
oran nda minim m ü ret tahsis edilir. 
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KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AÇIK RIZA METNİ –PAZARLAMA VE VERİ AKTARIMI VE 
DİĞER HUSUSLAR

T. Halk Bankası A.Ş’nin tarafıma sunduğu/sunacağı ürün ve hizmetler nedeniyle edindiği kişisel verilerimin, 
T.Halk Bankası A.Ş.’nin kendisi, acentesi bulunduğu kurum ve kuruluşlar ile bağlı ortaklarının/iştiraklerinin 
bana özel fırsat ve kampanyalarla ilgili tekliflerin hazırlanması, tarafımla iletişime geçilerek yeni ürün/hizmet 
teklifnde bulunulması, banka stratejilerinin oluşturulması, planlama, analiz, etkinlik yönetimi, risk yönetimi, banka 
ilişkilerinin geliştirilmesi, ürün ve süreç geliştirmeleri, güvenliğin sağlanması, hukuki süreçlerin yürütülmesi, 
müşteri memnuniyetinin sağlanması, raporlama, istatistik amaçlarıyla kişisel verilerimin işlenmesine, yurt içi ve 
yurt dışı hizmet birimleri ve hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar ile bağlı ortaklıklarına/iştiraklerine aktarılmasına 
açık rızam ile muvafakat ederim.

Kişisel verilerimin işlenmesi ve aktarılmasına dair 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunundan kaynaklanan aydınlatma yükümlülüğünün T. Halk Bankası A.Ş. tarafından yerine 
getirilerek iş bu muvafakatin açık rızam ile verildiğini kabul, beyan ve taahhüt ederim/ederiz. 

GERÇEK KİŞİ MÜŞTERİ İMZA

 

       Kabul Etmiyorum 

ELEKTRONİK TİCARET İZNİ:  

T. Halk Bankası A.Ş. ve/veya bağlı ortaklık ve iştirakleri tarafından, ürün ve hizmetlerle ilgili fırsat ve kampanyalardan 
faydalanabilmem ve tarafıma özel ürün ve hizmet sunulabilmesi için gerekli pazarlama faaliyetlerinin yapılabilmesi 
amacıyla T. Halk Bankası A.Ş. ile paylaştığım ve beyan ettiğim tüm telefon numaraları ve e-mail adresleri için 
tüm kanallardan iletişime geçilmesi için ticari elektronik ileti izni veriyorum. 0850 222 0 400’ü arayarak veya 
bankanın hizmet sunduğu ve bu işleme izin veren kanallarından bu talebimden vazgeçebileceğim konusunda 
bilgilendirildim.

      Evet          Hayır

GERÇEK KİŞİ MÜŞTERİ İMZA
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