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BİREYSEL MÜŞTERİ (FİNANSAL TÜKETİCİ) KİRALIK KASA ÜRÜN BİLGİ
FORMU
ÜRÜNÜN ADI : KİRALIK KASA
TAHSİL EDİLECEK ÜCRET TUTARLARI:
ÜCRET
TUTARI
ÜCRETİN ADI:
(BSMV hariç*)
KİRALIK KASA
Aidat
ÜCRETİ
Depozito
(Yıllık)
Küçük
335 TL
365 TL
350 TL
445 TL
Orta
Büyük

365 TL

515 TL

*Ücret tutarı üzerinden %5 tahsil edilecektir.
Müşterinin kiralık kasa kirasının bitiş tarihi öncesinde Kiralık Kasa Sözleşmesini (“Sözleşme”)
feshetmesi halinde Sözleşme süresi kapsamında ödenen kira bedeli Banka tarafından iade
edilmez.
ÜCRETLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ VE DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMLERİ:
Bir takvim yılı içinde ücretlerde, Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yılsonu itibari ile
açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeksi artış oranında arttırılır. Ücret artışları, artış uygulanmaya
başlanmadan tarafınıza en az 30 (otuz) gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı yoluyla
veya kaydı tutulan telefon vasıtasıyla bildirilecektir. Bu bildirim üzerine tarafınıza bildirim
yapıldığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün sonrasına kadar ürünün veya hizmetin kullanımından
vazgeçme hakkınız bulunmaktadır. Bu hakkın kullanılması halinde uygulanacak ücret artışının
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilave ücret alınamaz. Ürünü kullanmaya veya hizmeti almaya
devam etmeniz halinde değişikliği kabul ettiğiniz varsayılır.
TAHSİLAT ŞEKLİ:
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 ilgili Sözleşme’de yer almakta olup,
dikkatle inceleyebilmeniz ve anlaşılmayan konularda Bankamızdan detaylı açıklama talep
edebilmeniz amacıyla DenizBank A.Ş ile akdetmiş olduğunuz Kiralık Kasa Sözleşmesine ek
olarak, bu formun bir nüshası tarafınıza teslim edilmiştir.
Bu formda yer alan ücret ve açıklamalara ilişkin tüm bilgiler bir sonraki değişikliğe kadar
geçerlidir.

“Müşteri imzası gereklidir.”
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Yukarıda açıklanan koşullar ile ilgili bilgiler içeren bu Kiralık Kasa Ürün Bilgi Formu’nun
içeriğine ilişkin bilgi sahibi olduğunuz koşulları uygun bulmanız durumunda imzalayarak, bir
nüshası elden teslim alınan örneğini saklayınız.
Müşterinin Adı Soyadı
İmzası:
Tarih:
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