DENİZBANK A.Ş.
Genel Müdürlük:
Büyükdere Cad. No: 141 34394 Esentepe/İstanbul
www.denizbank.com / 0850 222 0 800
İst. Ticaret Sicil Memurluğu, 368587/316169

BİREYSEL MÜŞTERİ (FİNANSAL TÜKETİCİ) KİRALIK KASA ÜRÜN
BİLGİ FORMU/ RETAIL CUSTOMER (FINANCIAL CONSUMER) SAFE DEPOSIT
BOX INFORMATION FORM

ÜRÜNÜN ADI/NAME OF PRODUCT: KİRALIK KASA/SAFE DEPOSIT BOX
SÜRESİ/PERIOD: Yıllık/Annual
TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI/ AMOUNTS
OF FEES, CHARGES AND COMMISSIONS TO BE COLLECTED:

MASRAFIN
ADI/FEES

Küçük/Small
Orta/Medium
Büyük/Large

MASRAF TUTARI/
AMOUNT (excluding
BITT)
Aidat
Depozito/
(Yıllık) /
Deposit
Fee
(Annual)
335 TL
365 TL
350 TL
445 TL
365 TL

515 TL

Müşterinin kiralık kasa kirasının bitiş tarihi öncesinde Kiralık Kasa Sözleşmesini
(“Sözleşme”) feshetmesi halinde Sözleşme süresi kapsamında ödenen kira bedeli Banka
tarafından iade edilmez.
In the event that the Customer terminates the Safe Deposit Box Agreement (“The
Agreement”) before the annual rental term of the safe deposit box expires, the rental fee paid
within the scope of the term of the Agreement shall not be refunded by the Bank.
ÜCRETLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ
VE DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMLERİ:

VALIDITY PERIOD OF FEES AND
NOTIFICATIONS OF AMENDMENT:

İlgili sözleşme kapsamında kiralık kasa
ilişkisinin taraflarca sona erdirilmeyerek
devam etmesi durumunda, ücret de dahil,
bu formda düzenlenmiş şartlar dahilinde
Form kendiliğinden yenilenmiş olacaktır.

In the event the safe deposit box
relationship within the scope of the relevant
agreement is not terminated by parties and
continues, the form shall be automatically
renewed within the scope of the conditions
in this form, including the fee.
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“Müşteri imzası gereklidir.”
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Bir takvim yılı içinde ücretlerde, Türkiye
İstatistik Kurumunca bir önceki yılsonu
itibari ile açıklanan yıllık tüketici fiyatları
endeksi artış oranınında arttırılır. Ücret
artışları, artış uygulanmaya başlanmadan
tarafınıza en az 30 (otuz) gün önceden
yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı
yoluyla veya kaydı tutulan telefon
vasıtasıyla bildirim yapılır. Bu bildirim
üzerine tarafınıza bildirim yapıldığı tarihten
itibaren 15 (on beş) gün sonrasına kadar
ürünün veya hizmetin kullanımından
vazgeçme hakkınız bulunmaktadır. Bu
hakkın kullanılması halinde uygulanacak
ücret artışının yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren ilave ücret alınmaz.

Fees are increased in one calendar year at
the increase rate of annual consumer price
index declared by the end of the former year
by Turkish Statistical Institution. you will
be notified in written or through permanent
data register or your registered phone
number at least thirty (30) days in advance.
You have the right to waive from using the
product or service until 15 (fifteen) days
after the date of the notification. In case you
use such right, no additional fee will be
charged as of the effective date of the fee
increase that will be applied. You will be
deemed to have accepted the change in case
you continue to use the product or receive
the service.

Ürün veya hizmetin kullanımıyla ilgili ücret
değişikliğinin kabul edilmemesi durumunda
Bankamızın, tarafınıza bu hizmeti vermeyi
durdurma hakkı saklıdır.

FORM OF COLLECTION:

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.
İşbu form, Türkçe ve İngilizce lisanlarında
imzalanmış olup, bunlar arasında çelişki
olması halinde Türkçe metin esas
alınacaktır.
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According to the type of product and
service, the collection can be made in cash
or from the account, or from the credit card
of the customer upon customer request or
from the limit of the overdraft of the
customer.
All kinds of detailed issues besides those
mentioned above can be found in the related
Agreement and a copy of this form is submitted
to you in addition to the Safe Deposit Box
Agreement you have signed with DenizBank
A.Ş, in order for you to be able to read it
carefully and request further detail from our
bank on issues you wish.

This form has been executed both in
Turkish and English languages and in case
of a conflict, Turkish version shall prevail.

If you agree with the conditions pertaining to
the content of the Safety Deposit Box Product
Information Form, containing information
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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.

about the terms and conditions explained
above, please sign the form and keep a copy
which you received in person

Name-Surname and Signature of
Customer:

Date:
Müşterinin Adı Soyadı ve İmzası:

Tarih:

02/20 F-MVD.114 B 2.2

“Müşteri imzası gereklidir.”

