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ÇEK KARNESİ ÜRÜN BİLGİ FORMU/CHEQUE BOOK PRODUCT 

INFORMATION FORM  

 

 

 

ÜRÜNÜN ADI/NAME OF PRODUCT: ÇEK KARNESİ/CHEQUE BOOK  
 

HİZMET 

ADI/SERVICE 

İŞLEM 

KANALI/ 

TRANSACT

ION 

CHANNEL 

ÜCRET          

(BSMV hariç)                

FEE                 
(Excluding 

BITT) 

Karşılıksız Çek Bildirim/ 

Bounced cheque 

notification 
Şube/Branch 

50 TL 

Karşılıksız Çek 

Düzeltme/Karşılıksız 

Çek Elden Ödeme /  

Bounced cheque 

correction / bounced 

cheque payment in 

person 

Şube/Branch 
20 TL 

Kayıp Çek Yaprağı 

Bildirim/ Reporting lost 

cheque leaves   
Şube/Branch 

50 TL 

Bloke Çek Düzenleme/ 

Blocked cheque issuance 
Şube/Branch  25 TL 

Çek Defteri 10’luk/           

Cheque book: 10 leaves 
Şube/Branch 50 TL 

Çek Defteri 25’lik/           

Cheque book : 25 leaves  
Şube/Branch 100 TL 

Çek Tarihi 

Değiştirme/Erteleme/Ch

eque date 

change/postponement 

Şube/Branch 

10 TL 

Çek İstihbarat/         

Cheque Intelligence 
Şube/Branch 50 TL 

Lazer ve Continuous 

Çek (Çek Başına)                      

Laser and Continuous 

Cheque (per cheque) 

Şube/Branch 

1 TL 

KKB Çek Durum 

Raporu/ KKB Risk 

Durum Raporu Credit 

Bureau Cheque Status 

Şube/Branch 10 TL 

İnternet 

Şube/ 

Internet 

5 TL 

http://www.denizbank.com/
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Report/  Credit Bureau  

Risk  Status Report 
Branch 

ATM 
5 TL 
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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 oranının 1.2 katı ve üzerinde 

artış yapılabilmesi için tarafınızdan onay 

alınacaktır. Bunun altında artış öngören 

değişiliklerin ise 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: 

 

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 

Temel Bankacılık Hizmetleri 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. 

 

Okuyup uygun bulmanız durumunda, bu 

2(iki) nüsha düzenlenmiş formu 

VALIDITY PERIOD OF FEES AND 

NOTIFICATIONS OF AMENDMENT:  

 

Your approval will be taken for fee changes in 

one calendar year exceeding 1,2 times of the 

increase rate of annual consumer price index 

declared by the end of the former year by 

Turkish Statistical Institution. With regard to 

the changes foreseeing an increase below this, 

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. 

 

 

 

FORM OF COLLECTION: 
 

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 Basic Banking 

Services 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 find it appropriate, please sign this form 

which is printed in 2 (two) copies and keep 

http://www.denizbank.com/
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imzalayarak 1(bir) nüshasını saklayınız.  

 

 

Müşterinin Adı Soyadı ve İmzası:  

  

 

 

Tarih: 

 

 

1(one) copy.  

 

 

Name-Surname and Signature of Customer:  

 

 

 

Date: 
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