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          Model_457 

SENET İŞLEMLERİ ÜRÜN BİLGİ FORMU  

İŞLEM TÜRÜ UYGULAMA ŞEKLİ ASGARİ ÜCRET AZAMİ ÜCRET ASGARİ ORAN 
AZAMİ 
ORAN 

SENET İŞLEMLERİ           

Senet Tahsili Senet tutarı üzerinden 75 TL 300 TL 0,5% 0,5% 

Senet Tahsili 
(Muhabir aracılığı ile) 

Muhabir masrafı ayrıca 
tahsil edilir. 

50 TL 300 TL 0,5% 0,5% 

Senet Protesto 
Ücreti 

İşlem başına  
(Noter ücreti ve muhabir 
masrafı ayrıca tahsil 
edilir.) 

50 TL 50 TL -  - 

Senet Protestosu 
Kaldırma 

İşlem başına  
(Muhabir masrafı ayrıca 
tahsil edilir.) 

50 TL 50 TL -  - 

Senet İade Ücreti 

Müşteri Talimatına 
İstinaden  
(Muhabir masrafı ayrıca 
tahsil edilir.) 

50 TL  50 TL  -  - 

Senet 
ihbarname/Posta 
Ücreti 

Muhabir masrafı ayrıca 
tahsil edilir. 

15 TL 15 TL -  - 

 
ÜCRETLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ VE DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMLERİ:  
Bu formdaki ücretlerde bir takvim yılı içerisinde Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yılsonu itibariyle açıklanan yıllık 
tüketici fiyatları endeksi artış oranının 1,2 katının altında yapılacak ücret değişiklikleri 30 gün önceden tarafınıza e-posta, 
ATM, telefon, kısa mesaj veya benzeri araçlarla bildirilecektir. Bildirim tarihinden sonraki 15 gün içinde ürünün veya 
hizmetin kullanımından vazgeçme hakkınız bulunmaktadır. Bu hakkın kullanılması halinde tarafınızdan hiçbir şekilde 
yeni döneme ait ek bir faiz, ücret ve/veya komisyon tahsil edilmeyecektir. Ürün veya hizmetin kullanımıyla ilgili ücret 
değişikliğinin kabul edilmemesi durumunda Bankamızın, tarafınıza bu hizmeti vermeyi durdurma hakkı saklıdır. Türkiye  
İstatistik Kurumunca bir önceki yıl sonu itibariyle açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeksi artış oranının 1,2 katı oranında 
ve bu oranının üstünde yapılan ücret değişiklikleri için ayrıca onayınız alınacaktır. 
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 Sözleşme’de yer almakta olup, dikkatle inceleyebilmeniz ve 
anlaşılmayan konularda Bankamızdan detaylı açıklama talep edebilmeniz amacıyla Kredi Sözleşmesine ek olarak, bu 
formun bir nüshası tarafınıza teslim edilmiştir. İlgili tutarlara BSMV dahil edilerek tahsilat yapılacaktır. 
 
Banka Yetkililerinin İmzası:  
 
Anadolubank A.Ş. ………………Şubesi 
 
Okuyup uygun bulmanız durumunda, bu 2(iki) nüsha düzenlenmiş formu imzalayarak 1(bir) nüshasını saklayınız.  
Okuyup uygun bulmam nedeni ile, formda yer alan ücretleri onayladığımı, formun bir nüshasını aldığımı beyan 
ederim.  
 
Müşterinin Adı Soyadı:Tarih: 
 
İmza: 


