İNTERNET BANKACILIĞI SÖZLEŞMESİ
1- Bu İnternet Bankacılığı Sözleşmesi’nde (bundan böyle SÖZLEŞME olarak anılacaktır)
Arap Türk Bankası A.Ş. bundan böyle “BANKA” olarak anılacak olup formu onaylayan
……………......................................TCKno.’lu/TicaretSicilNumaralı
..................................................................................................................................... ise
“MÜŞTERİ” olarak anılacaktır. İşbu Sözleşme internet bankacılığı sistemine ilk giriş
sırasında bir defaya mahsus olmak üzere MÜŞTERİ' nin onayına sunulacak ve BANKA'
nın sağlayacağı İnternet Bankacılığı hizmetlerine aşağıdaki hükümler uygulanacaktır.
BANKA, aşağıda belirtilen hizmetler ve ürünler için yürürlükteki mevzuata aykırı
olmamak üzere ücret, masraf veya komisyon alabilecektir. İnternet bankacılığı,
MÜŞTERİ ’nin teknik şartlara haiz donanımlarla internet üzerinden BANKA sistemine
bağlanarak, münhasıran kendisine verilen ve sadece kendisinin yararlanacağı parola ve
diğer güvenlik unsurlarını kullanarak internet üzerinden talimat verme, hesapları
üzerinde her türlü işlem ve sorgulama ile BANKA’ nın daha sonra kullanıma
sunabileceği diğer işlemleri yapabilmesi olanağının sağlanmasıdır.
2- BANKA, MÜŞTERİ’ nin gerçek veya tüzel kişi olmasına göre farklı internet
bankacılığı sistemine giriş imkânları sağlamaktadır. Hem bireysel hem de kurumsal
kullanıcılar standart olan A&T Bank Mobil Onay Uygulamasından
yararlanabilmektedirler. Kurumsal internet bankacılığı kullanıcılarından dileyenler
mIDentity mini token cihazını kullanabilecektir. Kurumsal MÜŞTERİ, internet
bankacılığına yapılacak girişlerde kullanacağı mIDentity mini token cihazının internet
bankacılığı sözleşmesinde belirtilen adrese gönderileceğini veya ilgili şirket yetkilisine
şube tarafından teslim edileceğini, cihaz için BANKA’nın uygun göreceği ücreti
ödemeyi kabul ettiğini, cihazın mülkiyetinin BANKA’ya ait olduğunu, kurumsal
internet bankacılığının kullanılmasının sona ermesi halinde ya da kurumsal
MÜŞTERİ’nin A&T Bank Mobil Onay Uygulamasına geçmesi halinde cihazı BANKA’
nın ilk talebinde BANKA’ ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. İnternet
bankacılığına yapacağı girişlerde bu yöntemi tercih eden MÜŞTERİ internet işlemlerini
ancak bu cihaz ile gerçekleştirebileceğini, bu cihaz olmadan kurumsal internet
bankacılığı işlemlerini yapamayacağını, cihazın kaybedilmesi, unutulması veya
çaldırılması gibi durumlarda derhal BANKA’yı arayarak cihazın iptalini sağlaması
gerekeceğini kabul eder. BANKA tarafından yukarıda anılan nedenlerle bu hizmetin
durdurulması halinde MÜŞTERİ, hiç bir zarar, ziyan talebinin olmayacağını ve bu
durumlardan dolayı BANKA’yı ibra ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Cihazın
kaybedilmesi, unutulması veya çaldırılması gibi nedenlerle yeni cihaz talebinde
bulunulması halinde ayrı bir ücret alınacağını müşteri kabul, beyan ve taahhüt eder.
3- MÜŞTERİ’ nin BANKA’ daki hesabı ile ilgili olarak BANKA’ nın internet bankacılık
hizmetini ilk kullanmaya başlaması bu Sözleşme ve mevduat hesabı ile ilgili tüm
koşulları kabul ettiği ve bunlara bağlı kalacağı anlamına gelir. MÜŞTERİ, internet
ve/veya elektronik ortamlar aracılığı ile verilen hizmetlerden yararlanırken BANKA
tarafından kendisine bildirilen ilke ve kurallar ile BANKA’ nın güvenlik kuralları ve
işlem adımlarına uyacağını peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder. BANKA, uygun
gördüğü zamanda ve MÜŞTERİ ’ye önceden bildirimde bulunmaksızın bu ilke ve
kuralları değiştirme, yenileme ve iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. MÜŞTERİ,
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BANKA tarafından sunulan internet bankacılığı hizmetleri için ayrıca uygun göreceği
her türlü ücret ya da masrafların kendisinden talep edilebileceğini kabul eder.
4- BANKA, MÜŞTERİ ’ye sadece kendisine münhasır bir parola verecek ve herhangi bir
bankacılık hizmet birimi aracılığı ile söz konusu olan kişinin kimliğini araştırmaksızın
MÜŞTERİ’ nin parolasını kullanarak vereceği talimatları yerine getirecektir. Müşterek
hesaplarda her kişinin ayrı ayrı parolası olabileceği gibi müşterek parola da olabilir.
MÜŞTERİ, bu Sözleşme çerçevesinde BANKA tarafından verilecek hizmetlerden
yararlanma hakkının ve hesaplarından tasarruf yetkisinin sadece münhasıran kendisine
ait olduğunu, BANKA tarafından kendisine verilen parola ile yapılan her türlü işlemin
kendisi tarafından yapılmış sayılacağını, anılan parola/parolaların gizli kalması için
gerekli dikkat ve özeni göstereceğini, müşterek parola kullanılması halinde müşteri
bilgilerinin gizliliğini ihlal iddiasında bulunmayacağını ve müşterek yetkiliye rıza
gösterdiğini, bu parola/parolaları herhangi bir üçüncü şahsa açıklamayacağını ve bu
parolanın herhangi bir üçüncü şahıs tarafından kullanımına izin vermeyeceğini,
parola/parolaların herhangi bir üçüncü şahıs tarafından kullanımının sonuçlarından
tamamıyla kendisinin sorumlu olduğunu beyan ve kabul eder. MÜŞTERİ talebi halinde
muhtelif yetkilendirme seviyelerine haiz parolaların kendisine iletilmesi durumunda
dahi yukarıda belirtilen hükümler saklı kalması kaydıyla bu parolaları üçüncü kişilerin
kullanımından ve bunun neticelerinden kendisinin sorumlu olduğunu, BANKA’nın,
parolaları kullanmak suretiyle işlem yapan kişilerin kimliklerini araştırma
yükümlülüğünün olmadığını ve yetkilendirme seviyelerinin ve parolaların
değiştirilmesine yönelik olmak üzere BANKA’ya yazılı olarak talimat vermediği sürece
bu parolaların kullanımı suretiyle yapılan işlemlerin kendisini bağlayıcı olduğunu kabul
ve beyan eder. Parolanın saklanması MÜŞTERİ’ nin sorumluluğunda olup, parolanın
unutulması veya başkaları tarafından öğrenilmesi halinde, MÜŞTERİ eski parolasının
iptal edilerek kendisine yeni bir parola verilmesi için hemen BANKA’ ya yazılı olarak
müracaat edecektir. Bu müracaat üzerine BANKA, eski parolayı derhal iptal ederek,
MÜŞTERİ’ye yeni bir parola verecektir. Ancak eski parolanın iptal edilmesine kadar
geçecek süre içinde yapılacak işlemler neticesinde meydana gelebilecek her türlü zarar
ve ziyan MÜŞTERİ ’ye ait olacaktır.
5- MÜŞTERİ, internet bankacılığından yararlanırken yürürlükteki mevzuatın hükümlerine
aynen uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Herhangi bir işlemin yapılması, münhasıran
MÜŞTERİ ye verilmiş bulunan parolanın doğru olarak işlemin yapılacağı ekrana
girilmesi suretiyle mümkün olacaktır. Tüzel kişi MÜŞTERİ için parola, cihaz/A&T
Bank Mobil Onay Uygulaması ve kullanıcı bilgilerini kullanma hakkı münhasıran
MÜŞTERİ’ nin BANKA’ ya, yazılı olarak bildirdiği listede açık kimlikleri yazılı
kişilere aittir. MÜŞTERİ’nin, “Ticari Müşteriler İçin Arap Türk Bankası A.Ş. İnternet
Bankacılığı Başvuru ve Yetki Talep Formun’ daki liste ve açık kimliklerini bildirdiği
bu kişilerin herhangi bir nedenden dolayı işten ayrılmaları durumunda, MÜŞTERİ,
parola, cihaz ve kullanıcı bilgilerini işten ayrılan kullanıcılardan teslim almak
zorundadır. MÜŞTERİ’ nin teslim aldığı bu parola, cihaz ve kullanıcı bilgilerini başka
bir kullanıcıya teslim edip etmemesi ve bu konuda BANKA’ya bilgi verip vermemesi
MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır. MÜŞTERİ, parola, cihaz ve kullanıcı bilgilerini
herhangi bir nedenle işten ayrılan kullanıcıdan teslim almaması ve/veya kullanıcı
değişikliği ile ilgili olarak BANKA’ya bilgi vermemesi nedeniyle doğacak zararlardan
kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
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6- İşbu Sözleşme kapsamında MÜŞTERİ, internet bağlantısı kapsamında internet
ortamında yapılan her tür işlemden doğan cezai ve hukuki sorumluluğun kendisine ait
olduğunu, söz konusu cihazı kaybetme/çaldırma durumunda derhal BANKA’ ya iptal
talebinde bulunacağını, gerek internet ortamında yapılacak her türlü işlemden dolayı,
gerekse kayıp/çalıntı tarihinden iptal tarihine kadar geçen günlerde, hesabı üzerinden
yapılan işlemlere ilişkin olarak BANKA’ya hiçbir şekilde sorumluluk atfetmeyeceğini,
BANKA’ dan maddi yahut manevi tazminat adı altında herhangi bir hak ve alacak
talebinde bulunmayacağını, işbu haklarından peşinen feragat ettiğini gayrikabili rücu
olarak kabul ve beyan eder.
7- MÜŞTERİ, işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerden yararlanma hakkının
münhasıran kendisine, tüzel kişi/ticari MÜŞTERİ için BANKA’ya yazılı listeyle ismen
bildireceği yetkililere ait olduğunu, internet ve/veya elektronik ortamlar aracılığı ile
BANKA’ca kendisine sunulan hizmetleri bir diğer şahsa kullandıramayacağını beyan,
kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, işbu madde kapsamındaki işlem ve hizmetler ile ilgili
olarak BANKA’ ya yazılı, sözlü, internet ve/veya elektronik ortamlar aracılığı ile
verdiği bilgilerin tamamının doğru, eksiksiz ve güncel olduğunu, bilgilerin doğru,
eksiksiz ve güncel olmaması halinde doğacak zararlardan sorumlu olduğunu beyan,
kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ’nin kendilerine parola verilen yetkililerinin bedensel
olarak, internet ve/veya elektronik ortamlar aracılığı ile sunulan hizmetlerden
yararlanamayacak ölçüde bir kazaya maruz kalması veya vefatı halinde, kendilerine
verilen parola ve kullanıcı bilgilerinin kullanılması suretiyle işbu madde çerçevesindeki
hizmetler kapsamında yapılacak tüm işlemler nedeniyle BANKA’ nın hiçbir
sorumluluğu olmayacak ve MÜŞTERİ’ nin bu nedenlerle BANKA’ dan hiçbir talep
hakkı bulunmayacaktır. İşbu madde MÜŞTERİ’ nin BANKA tarafından kendisine
İnternet Bankacılık sistemine erişimi sağlanmak üzere verilmiş/verilecek cihaz için de
aynen geçerlidir.
8- BANKA, MÜŞTERİ’ nin “ Arap Türk Bankası A.Ş. Kurumsal İnternet Bankacılığı
Başvuru Formuyla yetki talep ettiği kişilerin hukuki ehliyete sahip olup olmadıklarını
araştırmakla yükümlü değildir. Bu kişilerin BANKA’ nın MÜŞTERİ’ye internet
ve/veya elektronik ortamlar aracılığıyla sunduğu hizmetleri kullanmaları halinde
MÜŞTERİ’ nin uğrayabileceği her türlü maddi ve manevi zarar ve kayıplardan, dolayı
BANKA’ nın hiçbir sorumluluğu söz konusu olmayacaktır.
9- MÜŞTERİ, BANK’nın; hile ve sahtecilik eylemleri nedeniyle doğacak sonuçlardan,
BANKA’nın ve kendisinin bağlı olduğu genel veya özel iletişim vasıtalarının
işlememesinden veya arızalanmasından, her aşamada, kendisinin yapması gerektiği
işlemlerin kısmen veya tamamen gerçekleştirilmemesinden, güvenli ortamda e-posta ile
gelen bilgi veya talimatın yetersiz olmasından ya da yanlış veya değişik veya eksik
iletilmiş olmasından ve MÜŞTERİ’ nin teyit olduğunu belirtmeden göndereceği teyit
yazılarına istinaden yapılabilecek mükerrer işlemlerden, Muhabirlerinin ve üçüncü
kişilerin herhangi bir kusurundan, BANKA’nın sunduğu internet bankacılığı
hizmetlerinin verilmesi esnasında veya herhangi bir zamanda oluşabilecek arıza vs.
teknik sebepler ile bu hizmetlerin verilmesine ara veya son verilmesi yahut hizmetin
kesintiye uğramasından, donanım, yazılım (hardware-software), internet sunucusundan
Arap Türk Bankası A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 146103
İşletme Adresi : Valikonağı Cad. No: 10 34367 Nişantaşı Şişli / İstanbul
Web adresi : www.atbank.com.tr
3

veya diğer sebeplerden kaynaklanan aksaklıklar sonucu üçüncü kişilerin kendisine ait
bilgilere erişiminden ötürü, sorumlu olmadığını kabul eder.
10- MÜŞTERİ, BANKA’nın vermiş olduğu internet bankacılığı hizmetlerinden
yararlanmak suretiyle üçüncü şahıslardan almış olduğu mal ve hizmetlerdeki ayıplardan
BANKA’nın sorumlu olmadığını, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili
mevzuat hükümleri dahilinde BANKA’ ya izafe edilebilecek her türlü sorumluluk
karşısında BANKA’ yı şimdiden ibra ettiğini beyan ve kabul eder.
11- BANKA’ nın MÜŞTERİ’ye internet bankacılığı hizmeti verecek olması MÜŞTERİ‘ye
donanım ve yazılım (hardware-software) temini konusunda bir BANKA taahhüdü
oluşturmaz. MÜŞTERİ internet bankacılığı hizmetini kullanırken gerekli özeni
göstereceğini ancak kendi bilgisayar sisteminde herhangi bir zararın oluşması
konusunda BANKA’ nın sorumluluğunun olmadığını kabul eder.
12- BANKA; MÜŞTERİ’ nin BANKA nezdindeki hesabının kapanması, verilen hizmetin
1 yıl süre ile hiç kullanılmaması, MÜŞTERİ’ nin bu Sözleşmedeki taahhütlerine aykırı
davranması, MÜŞTERİ hakkında yasal takip başlatılması, MÜŞTERİ’nin BANKA’ya
olan muaccel borçlarını ödememesi halinde, güvenlik nedeniyle ya da haklı sebeplerin
varlığı halinde İnternet Bankacılığı kullanım hakkı ve parolası iptal edilebilir ve
MÜŞTERİ’ nin bu hizmetten yararlanmasına son verebilir. BANKA tarafından bu
hizmetin durdurulması nedeniyle MÜŞTERİ, hiç bir zarar, ziyan talebinin
olmayacağını, ayrıca hizmetin teknik nedenlerle de kesintiye uğrayabileceğini bildiğini
ve bu durumlardan dolayı BANKA’ yı ibra ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
13- MÜŞTERİ’ nin internet bankacılığını kullanarak yapacağı her türlü işlemler nedeniyle
doğacak vergiler, mevduat hesaplarına BANKA tarafından re’sen borç kaydedilecektir.
14- BANKA internet bankacılığı kapsamına dahil edeceği bankacılık hizmetlerinin çeşit ve
unsurlarını serbestçe belirleyebilir; bu çeşit ve unsurlarda SMS/e-mail ve benzeri
yöntemler aracılığı ile bildirimde bulunmak suretiyle, bankacılık uygulamaları ve yasal
mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli görülen değişiklikleri yapabilir, hizmetin
verilmesine ara verebilir veya hizmeti tamamen durdurabilir.
15- MÜŞTERİ’ nin verdiği talimat doğrultusunda internet bankacılığı üzerinden
gerçekleştirdiği işlemlerle ilgili doğabilecek uyuşmazlıklarda işlemin BANKA’ nın
sistemi üzerinden gerçekleşmesinden dolayı BANKA kayıtları ve işlemin gerçekleştiği
andaki parasal değerler esas alınacaktır. İnternet ve/veya elektronik ortamlar aracılığı
ile sunulan hizmetlerden yararlanmak isteyen MÜŞTERİ, bu hizmetlerin
gerçekleştirilmesi için gereken ön koşulları teminden ve parasal sonuç doğuran
işlemlerde hesap bakiyelerinin bu işlemler için yeterli olmasından bizzat sorumludur.
Gerekli önkoşulları yerine getirmeyen veya parasal sonuç doğuran işlemlerde hesap
bakiyeleri yeterli olmayan MÜŞTERİ’nin verdiği talimatların yerine getirilmemesinden
BANKA sorumlu değildir. MÜŞTERİ internet bankacılığı vasıtasıyla iş günlerinde
09.00-17.00 saatleri arasında talimat verebilir, ayrıca belirlenecek saatler bazında işlem
yapabilir. MÜŞTERİ tarafından İnternet Bankacılığı vasıtasıyla verilen
talimatın/yapılan işlemin her ne sebeple olursa olsun aynı gün içerisinde
gerçekleşmemesi, takip eden işgününe kalması hallerinde, verilen talimatın/yapılan
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işlemin gereği hesap üzerine herhangi bir haciz, muhafaza, tedbir veya sair diğer
kısıtlama gelmemesi ve hesap bakiyesinin yeterli olması halinde ifa edilecektir.
16- MÜŞTERİ, BANKA’ nın internet ve/veya elektronik ortamlar aracılığı ile sunmuş
olduğu hizmet ve ürünlerin kullanımı ile ilgili olarak veya bu ürün ve hizmetlerin
kullanımı sırasında uğramış olduğu her türlü zarar ve kayıplardan BANKA’ yı hiçbir
şekilde sorumlu tutmayacağını peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder. BANKA gerekli
gördüğü durumlarda MÜŞTERİ’ye önceden bildirimde bulunmaksızın internet ve/veya
elektronik ortamlar aracılığı ile sunulan hizmetlerin kapsamını daraltabilir,
genişletebilir, kısmen veya tamamen durdurabilir, bu hizmetlere ilişkin giriş, onay, iptal
vb. sürelerle ilgili değişiklik yapabilir. MÜŞTERİ, bu değişiklikleri elektronik ortamda
takip edip bu değişikliklere uygun davranmayı, uymaması ve/veya hizmetin
durdurulması nedeniyle uğrayabileceği zarar ve kayıplardan dolayı hiçbir şekilde
BANKA’ ya rücu etmeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder. BANKA, MÜŞTERİ’
nin internet ve/veya elektronik ortamlar aracılığı ile sunulan hizmetleri amacı dışında
veya kötü niyetli olarak kullandığı kanaatine varırsa, Müşteri’ye önceden bildirimde
bulunmaksızın bu hizmetlerin sunulmasını geçici olarak veya tamamen durdurabilir.
BANKA tarafından yukarıda anılan nedenlerle bu hizmetin durdurulması halinde
MÜŞTERİ, hiçbir zarar, ziyan talebinin olmayacağını ve bu durumlardan dolayı
BANKA’ yı ibra ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
17- İnternet üzerinden hizmetlerin verilmesi sırasında, MÜŞTERİ’nin kimlik doğrulamasını
yapmak ve/veya BANKA’nın belirlediği işlemlerde işlem onay kodu olarak kullanmak
için kısa mesaj (SMS) ile MÜŞTERİ’ nin doğrulama şifresi, parola, işlem akıbeti mesajı
vb. telefonu olarak kullanmak için BANKA sisteminde yer alan cep telefonuna
gönderilen tek kullanımlık doğrulama şifresi, parola, işlem akıbeti mesajı vb. olan SMS’
ler için BANKA’nın ilan ettiği hizmet bedeli tutarını MÜŞTERİ, BANKA’ nın
belirleyeceği tarihte ödeyecektir.
18- MÜŞTERİ’ nin internet ve/veya elektronik ortamlar aracılığı ile sunulan hizmetlerle
ilgili olarak yapmış olduğu yabancı para işlemlerinin TL’ye çevrilmesinde veya TL’den
yabancı paraya çevrilmesi hallerinde BANKA’nın belirleyeceği kurlar uygulanır.
19- MÜŞTERİ, BANKA tarafından kendisine verilen bu hizmetler çerçevesinde BANKA
tarafından resen belirlenecek ücretleri BANKA’ nın işlem anında hesaplarına resen borç
kaydetmeye yetkili olduğunu, hesap bakiyesinin müsait olmaması halinde BANKA’ nın
işlem yapıp yapmamakta muhtar olduğunu bu Sözleşmeye konu işlemler nedeniyle
doğacak borçlarına BANKA’ nın ilk yazılı talebinde ödenmemesi halinde; BANKA’
nın mevzuat gereğince tespit ettiği kredi faiz oranlarından işlemin yapıldığı tarihte
yürürlükte olan en yüksek kredi faiz oranına bu oranın %50 ilavesi ile bulunacak oranda
faiz, fon, gider vergisi işletilmesini kabul ve taahhüt eder.
20- MÜŞTERİ, işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetler ve hesapları ile ilgili olarak,
BANKA’ca hesap bazında gönderilenler dışında ayrıca belli bir dönemi kapsayan
ekstre, hesap özeti ve dekont talep etmeyeceğini, talep ettiği taktirde BANKA’ nın resen
belirleyerek talep edeceği bedeli ödeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
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21- BANKA’nın MÜŞTERİ’ye elektronik ortamlar aracılığı ile yapmış olduğu ve yapacağı
duyuruların MÜŞTERİ’ nin bilgisi dâhilinde olduğu kabul edilir. MÜŞTERİ bu
duyuruların elektronik ortam aracılığı ile yapılması halinde kendisine yapılmamış
olduğu hakkındaki her türlü itiraz ve def’i haklarından peşinen feragat ettiğini beyan,
kabul ve taahhüt eder.
22- MÜŞTERİ, yurtdışında ikamet etmekte ise de BANKA’ya mutlaka Türkiye’de bir
tebligat adresi bildireceğini, Türkiye’de adres bildirmediği taktirde veya Türkiye’de
bildirecekleri adrese yapılacak tebligatlar için de bu madde hükmünün geçerli olacağını
kabul ve beyan eder. MÜŞTERİ, işbu Sözleşme’ de yer alan hususların yerine
getirilmesi ve BANKA’ ca kendilerine gerekli tebligatın yapılabilmesi için, bu
Sözleşme’nin ilgili maddelerinde yazılı yeri İcra İflas Kanunu 21. maddesi hükmü saklı
kalmak kaydıyla kanuni ikametgâh ittihaz ettiklerini, BANKA tarafından son olarak
hesap özeti gönderilen adreslerinin resmi kayıtları bulunmasa bile yasal ikametgâhları
olduğunu, bu adreslere gönderilecek tebligatların kendilerine yapılmış sayılacağını,
ileride diğer bir mahalli kanuni ikametgâh ittihaz edecek olurlarsa, bu yeni adresi derhal
noter aracılığı ile BANKA’ ya bildirmeyi, bildirmedikleri takdirde bu Sözleşme’ de
yazılı adreslerine gönderilecek her türlü tebligatın noter, KEP veya postaya tevdi
edildiği tarihte kendilerine tebliğ edilmiş sayılacağını kabul ve taahhüt ederler.
MÜŞTERİ imza sirkülerinde olan değişiklikleri yeni imza sirküleri ile birlikte BANKA’
ya bildirecektir.
23- BANKA tarafından internet ve/veya elektronik ortamlar aracılığı ile sunulan ürün ve
hizmetlerden yararlanan MÜŞTERİ’ nin Türkiye’de yerleşik olmaması ve/veya bu ürün
ve hizmetlerin Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında kullanımı halinde dahi BANKA
ile MÜŞTERİ arasında çıkacak uyuşmazlıklarda Türkiye Cumhuriyeti yasaları
uygulanacak ve Sözleşme’nin 24. maddesinde belirtilen Mahkeme ve İcra Daireleri
yetkili olacaktır.
24- Taraflar, bu Sözleşme nedeniyle çıkabilecek ihtilafların çözümlenmesinde İSTANBUL
ÇAĞLAYAN ADLİYESİ Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını kabul ve
beyan ederler.
25- BANKA gerekli gördüğü hallerde MÜŞTERİ’ye bilgi vermek suretiyle internet
bankacılığı ile sunulan hizmetlerin kapsamını daraltabilir, genişletebilir, kısmen veya
tamamen durdurabilir.
26- İşbu sözleşme süresiz olup taraflar, sonuçlarını derhal meydana getirmek üzere yazılı
bildirimde bulunarak her zaman sözleşmeyi sonlandırabilirler. Bu durumda BANKA,
MÜŞTERİ adına açılan hesapların tamamını veya bir kısmını kapatabilir, hesapların
kapatılma anında BANKA’nın alacağı anapara, faiz, BSMV ve sair diğer tüm
nedenlerden dolayı MÜŞTERİ’ nin BANKA’ ya olan doğmuş ve doğacak borçlarının
tamamı, MÜŞTERİ tarafından derhal BANKA’ya ödenecek ve BANK’nın faiz talep
hakkı saklı olacaktır.
27- İşbu sözleşme MÜŞTERİ ile BANKA arasında imzalanmış olan, Genel Kredi
Sözleşmesi’nin ve/veya Cari Hesaplar ve Bankacılık İşlemleri Müşteri Çerçeve
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Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasıdır. İşbu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde
bahsi geçen sözleşmenin/sözleşmelerin hükümleri uygulanacaktır.
Müşterinin el yazısı ile Sözleşmenin taraflarca imzalanmış bir örneğini teslim aldım.
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı
TCKN / Ticaret Sicil No
Adrese dayalı kayıt sistemindeki adresi
WEB Sitesi Adresi(varsa)

:
:
:
:

İmza
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