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ALTIN HEDİYE ÇEKİ ÜRÜN BİLGİ FORMU 
 
ÜRÜN ÖZELLİĞİ: 
 

 Altın Hediye Çeki 1, 2, 5, 10 gr’lık altını temsil eden matbu çek yaprakları şeklinde basılmıştır. 

 Altın Hediye Çeki düzenlendiği tarihten itibaren 10 yıl süre ile geçerlidir. Düzenleme tarihinden 
itibaren 10 yıllık sürenin sonunda zamanaşımına uğrar. 

 Altın Hediye Çeki başkasına ciro edilemez. 

 Altın Hediye Çeki Türk Ticaret Kanunu ve Çek Kanununda yer alan Kambiyo Senedi niteliğinde 
olmayıp, ilgili düzenlemelere tabi değildir.  

 Altın Hediye Çeki üzerinde, hem çeki yazanın, hem de hediye edilen kişinin adı soyadı ve 
düzenleme tarihi yer almaktadır. 

 Altın Hediye Çeki düzenletmek için öncelikle talep edilen gram altın tutarı, hediye verilecek kişinin 
adı-soyadının yer aldığı yazılı talimat alınmaktadır. 

 Altın Hediye Çeki düzenlenmesi için Müşteri’nin Bankamızda mevcut vadesiz altın hesabı ve en az 
düzenletmek istediği hediye gram altın tutarı kadar bakiyesinin bulunması gerekmektedir. 

 Adına Altın Hediye Çeki düzenlenen kişiye ödeme kasadan altın karşılığı olarak yapılabilir veya 
varsa Bankamızdaki altın vadesiz mevduat hesabına altın gram tutarı aktarılabilir. 

 Altın Hediye Çeki düzenlenmesi için Banka tarafından belirlenen ve ilan edilen 45 TL+BSMV 
masraf Müşteri tarafından ödenir. 

 
ÜCRETLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ VE DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMLERİ:  

 
Bu formdaki ücretlerde bir takvim yılı içerisinde en fazla Türkiye İstatistik Kurumu’nca bir önceki yıl sonu 
itibariyle açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeksi artış oranında artış yapılır ve ücret değişiklikleri 30 gün 
önceden tarafınıza e-posta, ATM, telefon, kısa mesaj veya benzeri araçlarla bildirilir. 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 saklı saklıdır.  

 
TAHSİLAT ŞEKLİ: 

 
Nakden veya hesaben veya müşterinin talebine bağlı olarak kredili mevduat hesabının limitinden tahsil 
edilmek suretiyle yapılır. 
 
Banka Yetkililerinin İmzası: 

 

Anadolubank A.Ş. ……………………………….. Şubesi 

 

 

 

 

 

 

Müşteri İmzası : …………………………………………                                                                                                                                                                                       
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Okuyup uygun bulmanız durumunda, bu 2 (iki) nüsha düzenlenmiş formu imzalayarak 1 (bir) nüshasını 

saklayınız. 

 

Okuyup uygun bulmam nedeni ile bu formda yer alan bilgileri onayladığımı beyan ederim 

Tarafınıza teslim edilen form ile ilgili olarak “Altın Hediye Çeki Ürün Bilgi Formunun bir nüshasını elden 

aldım” ibaresinin aşağıdaki alana elle yazılarak altının imzalanmasını rica ederiz. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Müşteri Adı Soyadı  :    

 
Tarih    :             /             / 

 
Müşteri İmza   : 
 

 


