DIŞ İŞLEMLER BİLGİ FORMU
Müşterinin Adı Soyadı
TCKN / Müşteri Numarası

ÜRÜNÜN ADI
İŞLEM TÜRÜ

: GÖRÜNMEYEN KALEM VE SAİR DÖVİZ TRANSFERİ
ÜCRET TUTARI

TAHSİLAT
PERİYODU

ŞUBEDEN:
Bedeli TL ve Döviz (Havale veya DTH) olarak tahsil
edilenler: %0,3 (Asgari 10 $)
Bedeli efektif olarak tahsil edilenler: %0,5 (Asgari 10$)
(USD ve EUR dışındaki diğer YP birimleri için %0,7
oranında tahsil edilir.)

Transfer bedeli

(Tüm döviz cinslerinde (TL dahil) vadesiz DTH’da 21
gün kalan tutarların transferinde komisyon alınmaz.)
İNTERNET ÜZERİNDEN:
Yurtiçi Bankalara Yapılan:

İşlem esnasında
tahsil edilir.

Karşı Banka masrafı lehdara ait ise: 25.-TL
Karşı Banka masrafı amire ait ise: %0,3 (Asgari 75.TL/Azami 200.-TL)
Yurtdışı Bankalara Yapılan:
Karşı Banka masrafı lehdara ait ise: 25.-TL
Karşı Banka masrafı amire ait ise: %0,3 (Asgari 75.TL/Azami 150.-TL)
Swift

5.-$

Tadilat/İptal

5.-$

Yurtiçi başka banka
gelen*
Yurtdışından gelen
(bankaya)
Yurtdışından gelen
(3. banka aracılığıyla)

Muhabir banka ile özel bir anlaşma yok ise, ücret ve
komisyon listesindeki oranlar uygulanmaktadır. %0,5
(Asgari 30.-$ - Azami 300.-$ )
Muhabir banka ile özel bir anlaşma yok ise, ücret ve
komisyon listesindeki oranlar uygulanmaktadır. %0,5
(Asgari 30.-$ - Azami 300.-$ )
Muhabir banka ile özel bir anlaşma yok ise, ücret ve
komisyon listesindeki oranlar uygulanmaktadır. %0,5
(Asgari 30.-$ - Azami 300.-$ )
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İşlem esnasında
tahsil edilir.
İşlem esnasında
tahsil edilir.
İşlem esnasında
tahsil edilir.
İşlem esnasında
tahsil edilir.
İşlem esnasında
tahsil edilir.

ŞUBEDEN:
Muhabir bankalarca istenecek masraflar Bankamızca
ödendikten sonra bilahare müşteriye yansıtılmak üzere
işlem Şubesine maledilir.
Yurtiçi Muhabir Banka
Masrafları
(Amir tarafından
ödenmesi halinde)

İNTERNET ÜZERİNDEN:
İşlem esnasında müşteriden peşinen tahsilat yapıldığı
için; muhabir bankadan talep geldiğinde veya
ekstrelerimize borç geçtiğinde müşteriden ayrıca bir
tahsilat yapılmamaktadır. Ancak müşterinin transfer
esnasında girmiş olduğu bilgilerin hatalı, eksik veya
yanlış olması sebebiyle oluşabilecek ekstra muhabir
banka masrafları (iptal/değişiklik) müşteriden tahsil
edilmek üzere ilgili Şubeye dekont edilir.

Muhabir
bankadan talep
geldikten veya
ekstremize borç
geçtikten sonra
tahsil edilir.

ŞUBEDEN:
Muhabir bankalarca istenecek masraflar Bankamızca
ödendikten sonra bilahare müşteriye yansıtılmak üzere
işlem Şubesine maledilir.
Yurtdışı Muhabir Banka
Masrafları
(Amir tarafından
ödenmesi halinde)

İNTERNET ÜZERİNDEN:
İşlem esnasında müşteriden peşinen tahsilat yapıldığı
için; muhabir bankadan talep geldiğinde veya
ekstrelerimize borç geçtiğinde müşteriden ayrıca bir
tahsilat yapılmamaktadır. Ancak müşterinin transfer
esnasında girmiş olduğu bilgilerin hatalı, eksik veya
yanlış olması sebebiyle oluşabilecek ekstra muhabir
banka masrafları (iptal/değişiklik) müşteriden tahsil
edilmek üzere ilgili Şubeye dekont edilir.

Muhabir
bankadan talep
geldikten veya
ekstremize borç
geçtikten sonra
tahsil edilir.

Ücretlerin Geçerlilik Süresi ve Değişiklik Bildirimleri:
Bir takvim yılı içinde ücretlerde, Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yılsonu itibariyle
açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeksi artış oranının 1,2 katı ve üzerinde artış yapılması
halinde ayrıca talebiniz alınacaktır.
Bu oranın altında yapılacak değişikliklerde ise 30 gün önceden tarafınıza eposta, ATM, telefon,
kısa mesaj veya benzeri araçlarla bildirilecektir. Bildirim tarihinden sonraki 15 gün içinde
ürünün veya hizmetin kullanımından vazgeçme hakkınız bulunmaktadır. Bu hakkın kullanılması
halinde tarafınızdan hiçbir şekilde yeni döneme ait ek bir faiz, ücret ve/veya komisyon tahsil
edilmeyecektir. Ancak, müşterinin ürünü kullanmaya veya hizmeti almaya devam etmesi
halinde müşteri bu hizmeti kabul etmiş sayılır. Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan ödemeler
bu sınıra dahil değildir.
Ürün veya hizmetin kullanımıyla ilgili ücret değişikliğinin kabul edilmemesi durumunda
Bankamızın, tarafınıza bu hizmeti vermeyi durdurma hakkı saklıdır.
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Devlete Ödenen Vergi ve Fonlar:
Masraf, ücret ve komisyon tutarları üzerinden % 5 BSMV, faiz niteliğinde tahsil edilen
komisyonlar üzerinden ise ayrıca % 15 KKDF tahsil edilmektedir.
Tahsilat Şekli:
Ürün ve hizmet tipine göre, nakden veya hesaben veya müşterinin talebine bağlı olarak kredi
kartı hesabına borç kaydedilmek veya kredili mevduat hesabının limitinden tahsil edilmek
suretiyle yapılır.
Yukarıda özetlenen konular dışında her türlü detaylı bilgi Sözleşme’de yer almakta olup,
dikkatle inceleyebilmeniz ve anlaşılmayan konularda Bankamızdan detaylı açıklama talep
edebilmeniz amacıyla …………. Sözleşmesine 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.
İki (2) sayfa olarak düzenlenen iş bu formun bir nüshasını elden teslim aldığımı kabul ve
beyan ederim.
Müşterinin Adı Soyadı ve İmzası:

Tarih:

Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Ticaret Sicil No: 862070, Barbaros Mahallesi Şebboy Sokak No: 4 34746 Ataşehir/İstanbul
Tel: (216) 503 70 70, Faks: (212) 340 93 99 www.halkbank.com.tr
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