K.K.T.C PARAF MÜŞTERİ BİLGİ FORMU
MASRAFIN
ADI

Kart Aidatı

Nakit Çekme Faizi
ve Ücreti (TL)

%2,06

Nakit Çekme Faizi
ve Ücreti (USD)

%2,06

Alışveriş Faizi

%2,06

Gecikme Faizi
(TL)

%2,56

Ek
13,5 TL
22 TL

Platinum

70 TL

35 TL

AÇIKLAMA
Kartın aktif olduğu ekstre döneminden
itibaren her yıl, asıl ve ek kart sayısına
göre, asıl kart hamilinden tahsil
edilir.BSMV hariçtir.

TL ve USD hesap özetleri için, nakit
çekilen veya nakit çekme hükmünde
%3,5 + 5 TL
sayılan işlemler için %3,5+5 TL, minimum
7 TL alınır.(KKDF ve BSMV hariçtir.)
USD hesap özetleri için, nakit veya nakit
çekme hükmündeki işlemler için alınacak
%3 + 2,5 USD
%3+2,5 USD’ nin, 5 USD altında kalması
durumunda, 5 USD alınır.(KKDF ve BSMV
hariçtir.)
Dönem borcunun tamamının son ödeme tarihine kadar ödenmemesi halinde, nakit
çekim sayılan işlemler dışındaki işlemler için, hesap kesim tarihinden itibaren günlük
bakiye üzerinden uygulanır. (KKDF ve BSMV hariçtir.)
TL hesap özetinde belirtilen son ödeme tarihine kadar, asgari tutarın altında ödeme
yapılması halinde, asgari tutarın ödenmeyen kısmına, son ödeme tarihinden itibaren
uygulanır.(KKDF ve BSMV hariçtir.)
Anlık fatura ödemelerinde 100 TL’ye kadar 1
TL, 100 TL üzeri ödemelerde %1 masraf
100 TL’ye kadar 1 TL, 100 TL üzeri
alınır. ( BSMV dâhildir.) Otomatik fatura
işlemlerde %1
ödeme talimatlarından ücret
alınmamaktadır
PTT Online şubeleri aracılığı ile yapılan kredi
3 TL
kartı ödemelerinden alınan ücrettir.(BSMV
dâhildir.)
TL hesap özeti için; yurt dışı ve/veya yabancı
para cinsinden yapılan işlemler TL’ye
çevrilirken, Visa/MasterCard tarafından
%1
Bankaya yansıtıldığı tarihteki Banka döviz
satış kuruna %1 oranında marj uygulanarak
ekstreye yansıtılır.

Fatura Ödeme
Ücreti

PTT İşlem Ücreti

Yabancı Para TL
Dönüşüm Ücreti

Kira, Eğitim, Aidat
Ücreti

Klasik
Gold

MASRAF
TUTARI
Asıl
27 TL
44 TL

ORAN

%1

Kredi kartından verilen kira, eğitim, aidat
talimatlarında, talimat tutarının %1’i
oranında minimum 5 TL ücret tahsis edilir.

*USD Hesap özeti için son ödeme tarihine kadar hesap özetinde belirtilen USD borcun tamamının kapatılmaması
durumunda ödenmeyen tutar hesap kesim tarihinde geçerli olan Bankamız USD döviz satış kuruna %1 marj
uygulanarak TL’ye çevrilir ve faizlendirilir.

DEVLETE ÖDENEN VERGİ VE FONLAR:
Müşteriye yansıtılan faiz üzerinden %15 KKDF ve %5 BSMV, faiz dışındaki ücret ve komisyon tutarları üzerinden
%5 BSMV tahsil edilmektedir.
ÜCRETLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ VE DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMLERİ:
Bu formdaki yıllık % 20’yi geçmeyecek ücret değişiklikleri 30 gün önceden tarafınıza Bankamızın duyurum
kanallarında duyurulacaktır.
Ürün veya hizmetin kullanımıyla ilgili ücret değişikliğinin kabul edilmemesi durumunda Bankamızın, tarafınıza bu
hizmeti vermeyi durdurma hakkı saklıdır.
TAHSİLAT ŞEKLİ:
Kredi Kartı hesabına borç kaydedilmek suretiyle tahsil edilir.
İşbu form Kredi Kartı Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır.
Yukarıda özetlenen konular dışında her türlü detaylı bilgi Sözleşme’de yer almakta olup, dikkatle
inceleyebilmeniz ve anlaşılmayan konularda Bankamızdan detaylı açıklama talep edebilmeniz amacıyla Kredi
Kartı Sözleşmesine ek olarak, bu formun bir nüshası tarafınıza teslim edilmiştir.
Banka yetkilileri Adı Soyadı ve İmzası:

Halkbank’ ın kampanya, ürün ve hizmetleri ile ilgili elektronik iletilerin tarafıma gönderilmesini kabul
ediyorum. 0850 222 0 400’ü arayarak veya bankanın hizmet sunduğu ve bu işleme izin veren kanallarından
bu talebimden vazgeçebileceğim konusunda bilgilendirildim.

Müşteri İmzası

Okuyup uygun bulmanız durumunda, 2(iki) nüsha düzenlenmiş formu imzalayarak 1(bir) nüshasını saklayınız.
İşbu form ile Paraf ürün ve hizmetlerinden yararlanmak için talepte bulunduğumu; ürün ve hizmetlerle ilgili
tahsil edilebilecek faiz, ücret ve komisyonlar hakkında bilgi edindiğimi beyan ederim.

Müşterinin Adı Soyadı ve İmzası:

Tarih:

Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Ticaret Sicil No: 862070, Mersis No: 0456000468500132 Barbaros Mahallesi Şebboy Sokak No: 4 34746
Ataşehir/İstanbul

0850 222 0 400 Halkbank Dialog, www.parafcard.com.tr

