
1/2 

 Model_495 
Versiyon Tarihi/No: 14.01.2019/4 

 

 

ANADOLUBANK OTP CİHAZI BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU 
 

İnternet Bankacılık/Mobil Bankacılığa bağlanırken ihtiyacınız olan tek kullanımlık şifrenin üretilmesini 
sağlayan Anadolubank OTP cihazını talep etmektesiniz.  
 
OTP cihazı, kısa bir süreliğine geçerli olan ve tek kullanımlık altı haneli şifreler üretmektedir. 
  
OTP cihazınızı, İnternet Bankacılığı’na bağlandıktan sonra Diğer İşlemler/OTP Cihazı Aktifleştirme 
menüsünden veya Mobil Bankacılık uygulaması üzerinde Profil ve Ayarlar/Parola ve Şifre İşlemleri/Şifre 
Cihazı İşlemleri/Şifre Cihazı Aktifleştirme menü adımından aktif hale getirmelisiniz. 
 
OTP cihazını sizden başka kimsenin kullanmasına izin vermemeniz güvenliğiniz açısından gereklidir. 
OTP cihazınızı kaybetmeniz veya çaldırmanız halinde, 0 850 222 55 50 numaralı Anadolubank Çağrı 
Merkezi’ne bilgi vererek, cihazın kullanılamaz duruma gelmesini sağlamanız gerekmektedir. Aksi 
takdirde oluşacak kayıplardan Bankamız sorumlu olmayacaktır. 
 
OTP cihazı talep etmeniz nedeniyle hesabınızdan OTP cihazı ücreti tahsil edilecektir. Söz konusu ücret 
her koşul altında tarafınıza iade edilmeyecektir. Ayrıca, Bankamıza herhangi bir nedenden dolayı iptal 
edilmesi için bildirdiğiniz OTP cihazı, bir daha kullanılamayacak olup OTP cihazı ücreti iade 
edilmeyecektir. 
 
OTP cihazını kullanıma başlamanız ile birlikte İnternet Bankacılık/Mobil Bankacılık işlemlerini ancak ve 
ancak Anadolubank OTP cihazının üreteceği şifreler ile gerçekleştirebileceksiniz. Anadolubank OTP 
cihazının ürettiği şifre olmadan her hangi bir şekilde işlem yapamayacaksınız. 

 

OTP CİHAZI GÖNDERİM ADRESİ   
 

Anadolubank OTP cihazımın aşağıda belirttiğim adrese gönderimesini rica eder, kurye gönderim 
bedelinin tahsil edilmesini kabul ederim. 
          İş adresime gönderilmesini istiyorum.                  Ev adresime gönderilmesini istiyorum.  
 
Adres:  
          
          ……………………………….. Anadolubank Şubesi’ne gönderilmesini istiyorum. * 
* Anadolubank Şubesi’ne yapılan gönderimlerde, müşterilerden kurye bedeli tahsil edilmemektedir.  

 

Bu formda yer alan bilgilerin tarafım için bağlayıcı ve geçerli olduğunu, bu bilgilere istinaden tarafıma 
verilen şifre, parola ve İnternet Bankacılık/Mobil Bankacılık kullanıcı bilgilerimi gizli tutmakla yükümlü 
olduğumu, bunların yetkisiz kişilerce kullanılmasından, deşifre olmasından doğabilecek her türlü 
sonuçtan sorumlu olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

KULLANICI   
 
ADI / SOYADI  : 
HESAP NO  :  
KULLANICI KODU  :  
 
İMZA 
Müşterek hesaplarda tüm yetkililer imzalamalıdır.  
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FİRMA ( Sadece kurumsal müşteriler doldurmalıdır.) 
 
FİRMA YETKİLİ  ADI SOYADI  : 
FİRMA ÜNVANI / KAŞE :  
 
İMZA 
 
 

Tarafınıza teslim edilen form ile ilgili olarak “OTP Cihazı Bilgilendirme ve Talep formunun bir 
nüshasını elden teslim aldım” ibaresinin aşağıdaki alana elle yazılarak altının imzalanmasını rica 
ederiz. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

   Müşteri Adı Soyadı  :    
 
   Tarih    :             /             / 
 
   Müşteri İmza   : 

 
 

ŞUBE YÖNETİM  
 
 Form tarafımca kontrol edilmiş olup müşteri tarafından nezdimde imzalanmıştır. 

   Adı Soyadı               :    
 
   İmza                : 

 

 


