ÜRÜN BİLGİ FORMU
ÜRÜNÜN ADI: KREDİ KARTI
TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI:
Kredi Kartı
Bank’O
Card

Bank’O
Card Gold

Bank’O
Card
Platinum

Bank’O
Card Axess

Yıllık Üyelik Ücreti

0 TL

0 TL

0 TL

80 TL

90 TL

100 TL

Ek-Kart Yıllık Üyelik Ücreti

0 TL

0 TL

0 TL

40 TL

45 TL

50 TL

Kredi Kartı Taksitli Nakit Avans Faiz Oranı

%2,02

%2,02

%2,02

%2,02

%2,02

%2,02

Kredi Kartı Alışveriş (Akdi) Faiz Oranı

%2,02

%2,02

%2,02

%2,02

%2,02

%2,02

Kredi Kartı Gecikme Faiz Oranı

%2,52

%2,52

%2,52

%2,52

%2,52

%2,52

Nakit Çekme İşlem Komisyonu (Odeabank)

%3,5+10 TL

%3,5+10 TL

%3,5+10 TL

%3,5+10 TL

%3,5+10 TL

%3,5+10 TL

Nakit Çekme İşlem Komisyonu (Yurtiçi/Yurtdışı Diğer ATM)

%3,5+15 TL

%3,5+15 TL

%3,5+15 TL

%3,5+15 TL

%3,5+15 TL

%3,5+15 TL

Nakit Çekme İşlem Komisyonu (Yurtdışı ATM-USD)

%3,5+7USD %3,5+7 USD %3,5+7 USD %3,5+7 USD %3,5+7 USD

%3,5+7 USD

Tanım

Bank’O
Bank’O
Card Axess Card Axess
Gold
Platinum

PTT’den Kredi Kartı Borç Ödeme

2 TL

2 TL

2 TL

2 TL

2 TL

2 TL

Akbank ATM’lerinden kredi kartı borcu ödeme

2 TL

2 TL

2 TL

2 TL

2 TL

2 TL

Bank’O Card Axess kartlarımız için ilk yıl yıllık üyelik ücreti alınmamaktadır.

Kredi kartı ve banka kartı, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nda tanımlanan kredi kartları, ek kartları ve bu kartlara bağlı hizmet kartları ile mağaza
kartlarını ifade etmekte olup, kredi kartı ve banka kartı, mevzuat ve sözleşme hükümleri çerçevesinde iptal edilebilen/kapatılabilen belirsiz süreli ürünlerdir.
İşbu Ürün Bilgi Formu’nda, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde kayıtlı şirket merkezi Levent 199, Büyükdere Cad. No: 199 Kat: 33-39 34394 Şişli / İSTANBUL
adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde 812115 numara ile kayıtlı ve www.odeabank.com.tr resmi internet sitesi ile 444 8 444 numaralı
telefon bilgilerine sahip ODEA BANK A.Ş. (Mersis no: 0-6340-4219-7300010) “Banka” ve siz “Müşteri” olarak anılmaktasınız.
ÜCRETLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ VE DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMLERİ:

F-BRY.22-5

Bir takvim yılı içerisinde bu formdaki yıllık ücretlerde, Türkiye İstatistik Kurumu’nca bir önceki yıl sonu itibariyle açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeksi artış oranının
1,2 katını aşmayan değişiklik yapılması durumunda, mevzuat tarafından belirlenen etkin yöntemlerle müşteriye 30 gün önceden bilgilendirme yapılacaktır.
Müşteri’nin kendisine bildirim yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonrasına kadar ürünün veya hizmetin kullanımından vazgeçme hakkı vardır. Bu hakkın kullanılması
halinde uygulanacak ücret artışının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren müşteriden ilave ücret alınmaz. Ancak bu durumda Banka’nın, Müşteri’ye bu hizmeti vermeyi
durdurma hakkı saklıdır.

Bir takvim yılı içerisinde ücretlerde, Türkiye İstatistik Kurumu’nca bir önceki yıl sonu itibariyle açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeksi artış oranının 1,2 katını aşan
ücret değişiklikleri için ayrıca ürüne uygun şekilde Müşteri onayı alınacaktır.				
Banka, kredi kartı azami akdi faiz belirlenmesini ihtiyaç kredilerine uygulanan diğer maliyetler dahil ağırlıklı ortalama efektif yıllık faiz oranlarına bağlı olarak 3 ayda
bir belirlemeye yetkilidir. Bu kapsamda sektörün 13 haftalık ortalama ihtiyaç kredisi faiz oranı (maliyetler dahil) aylık;
%1,15’in altında olduğu dönemde bir önceki dönem 13 haftalık ihtiyaç kredisi aylık faizi + %0,87 olarak belirlenecektir. (Örnek olarak, ortalama %1,10’a gerilerse
kredi kartı azami faiz oranı %1,97 olarak belirlenecektir.)
%1,15-1,59 aralığında olduğu dönemde uzun dönemli ihtiyaç kredisi faizi oranı ortalaması olan %1,37 + %0,65 = %2,02 olarak belirlenecektir (mevcut durum).
%1,59’un üzerinde olduğu dönemlerde ise bir önceki dönem 13 haftalık ihtiyaç kredisi aylık faizi + %0,43 olarak belirlenecektir. (Örnek olarak, ortalama %1,65’e
yükselirse kredi kartı azami faiz oranı %2,08 olarak belirlenecektir.)
YILLIK EFEKTİF FAİZ ORANI HESAPLAMA YÖNTEMİ:
Taksitli avans işlemlerinde, taksitli avans faiz oranı ve taksit sayısı ile borçlanılan tutar üzerinden hesaplanan toplam faiz tutarı, anapara üzerine eklenir ve bu toplam
tutar üzerinden eşit taksitlere bölünür. Buna göre, örneğin müşterinin 3 ay vadeli 100 TL’lik taksitli avans kullanımı söz konusu olduğunda %2,02 faiz oranı, %5
BSMV ve %15 KKDF oranları ile birlikte müşterinin ödeyeceği taksit tutarı 34,96 TL olarak belirlenmektedir. 				
TAHSİLAT ŞEKLİ:										
Ürün ve hizmet tipine göre, nakden veya hesaben yapılır.
Yürürlükteki mevzuata uygun olmak kaydıyla, süreklilik arz etmeyen para transferi vb. anlık işlem ve hizmetlerden tahsil edilecek ücret, komisyon ve masraflara ilişkin
bilgilendirme yükümlülüğü işlem öncesinde yerine getirilecek olup, işlem tutarı ve ücret bilgisi dekont üzerinde açıkça gösterilecektir.
Bankamızın, işbu formun tarafınıza iletildiği tarih itibariyle, bir gruba ve/veya işlemin özelliklerine bağlı olarak, ilan edilen standart ücretlerin altında istisnai bir fiyat
uygulayarak kullandırdığı ürün ve hizmetlerin fiyatını, yine Bankamızca ilan edilen standart fiyatın altında kalmak veya azami fiyata getirmek suretiyle yapacağı faiz,
ücret ve/veya komisyon değişikliklerinde, işbu formda belirtilen fiyatlar ile artış kuralları ve oranları tarafınıza uygulanacak olup, Bankamızın bu çerçevede ayrıca bir
bilgilendirme yükümlülüğü bulunmamaktadır.
Yukarıda özetlenen konular dışında her türlü detaylı bilgi Sözleşme’de yer almakta olup, dikkatle inceleyebilmeniz ve anlaşılmayan konularda Bankamızdan detaylı
açıklama talep edebilmeniz amacıyla BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ’ne ek olarak, bu formun bir nüshası tarafınıza teslim edilmiştir.
Okuyup uygun bulmanız durumunda, bu 2 (iki) nüsha düzenlenmiş formu imzalayarak 1 (bir) nüshasını saklayınız.

ODEA BANK A.Ş.

Tarih

Betügül Toker
Bireysel Bankacılık
Direktör
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Cem Muratoğlu
Bireysel Bankacılık
Genel Müdür Yardımcısı

Müşterinin Adı Soyadı ve İmzası:

