
 

İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ 

MADDE 1- TARAFLAR 

İşbu İşbirliği Sözleşmesi ( Bundan sonra kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır)  bir tarafta Büyükdere 

Cad. No:141 34394 Esentepe - İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicil Numarası 368587 , 

telefonu 0212 348 2000 ve web sitesi adresi www.denizbank.com olan DenizBank A.Ş. ( Bundan sonra 

kısaca “Banka” veya “DenizBank “olarak anılacaktır), Büyükdere Cad. No:141 Kat: 8 34394 Esentepe 

Şişli/İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicil Numarası 398630-346212, telefonu 0212 348 92 

00  ve web sitesi adresi www.denizfactoring.com olan DenizFactoring  A.Ş.  ( Bundan sonra kısaca 

“DenizFactoring” olarak anılacaktır ) ile diğer tarafta Sanayi Caddesi , Dış Ticaret Kompleksi B Blok 

Yenibosna – İstanbul adresinde mukim, telefonu 212 454 04 90 ve web adresi www.tim.org.tr olan 

Türkiye İhracatçılar Meclisi ( Bundan sonra kısaca “TİM ” olarak anılacaktır) arasında  aşağıda mutabık 

kalınan hüküm ve şartlarla  imza altına alınmıştır. 

İş bu Sözleşme ’de gerektiğinde Banka ve TİM birlikte “Taraflar”, ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaktır. 

MADDE 2- SÖZLEŞME’NİN KONUSU ve AMACI 

İşbu Sözleşmenin konusunu; Taraflar arasında aşağıda mutabık kalınan TİM Üyesi ihracatçı firmalara 

belirlenen özel koşullar ile finansmana erişiminin kolaylaştırılması ve Banka tarafından sağlanan diğer 

avantajlı ürün ve hizmetler sayesinde üyelerin finansal ve operasyonel risklere karşı da korunmasına 

amacı kapsamında mutabık kalınan işbirliği detayları ile bunların hayata geçirilmesi hususunda 

Tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi teşkil etmektedir.  

İşbu Sözleşme’nin Ek(ler)i bu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası ve tamamlayıcısı olup; herhangi bir 

uyuşmazlık halinde Ek(ler) ile Sözleşme bir bütün olarak yorumlanıp, kabul edilecektir. 

 

MADDE 3 -TANIMLAR  

ÜYE: TİM çatısı altındaki ihracatçı birliklerinin üyelerini ifade eder. 

KREDİ: Banka usul ve mevzuatı dâhilinde açılması mümkün olan nakit ve gayrinakdi kredileri ifade eder. 

MADDE 4- TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ   

4.1. BANKA, ihracata yönelik kredilerde TİM üyelerine hızlı kredilendirme süreci ile limit tesisi yapmayı 

ve 1  (bir ) mio TL ve muadili döviz cinsine kadar kullandırılacak kredilerde aşağıda ayrıntıları belirtilen 

Kredi türlerine yönelik %1 (yüzde bir ) gayrinakdi kredi komisyonu uygulamayı kabul ve beyan eder.  

http://www.denizbank.com/
http://www.denizfactoring.com/
http://www.tim.org.tr/


 

4.2. BANKA ve Denizfactoring TİM tarafından  yazılı olarak bildirilen Rusya’ya ihracatı olan TİM 

üyelerine aşağıda belirtilen imkânları sunmayı kabul ve beyan ederler.  

 BANKA Ruble Kredi imkânı,  Denizfactoring Rusya’daki alacakların iskonto edilerek 
kredilendirme imkanı ve sigortalama hizmeti  

 BANKA Transfer’in yapıldığı gün valörlü para transferi ve transferlerden minimum komisyon 
imkanı,  

 BANKA Ruble’den istenilen para cinsine Reuters kuru üzerinden komisyonsuz (best price) 
işlem imkânı,  

 BANKA Ruble ile istenilen döviz cinsi arasında flexible (esnek) forward ile kur riskinden 
arındırmaya yönelik türev işlem imkanı, 

 BANKA ATM’lerde Rusça işlem yapma, Ruble para çekme/yatırma ve exchange işlem yapma 
imkânı sunacaktır. 

 

4.3. BANKA,  TİM üyelerine özel olarak Denizbank tarafından sunulan iş bu Sözleşme EK-1 ve EK-2 de 

detayları bulunan Ücretli ve Ücretsiz Dış ticaret masraf paketinden faydalanma imkânı sağlamayı kabul 

eder. Taraflar, BANKA’nın masraf paket içerikleri ve fiyatlarını tek taraflı olarak değiştirme hakkının her 

zaman saklı olduğu hususunda tam bir mutabakata varmışlardır.  

4.4. BANKA, müşteri hizmetleri kapsamındaki KOBİ Dış Ticaret Destek hattı olan 0212 348 34 44 

numaradan iş bu Sözleşme kapsamındaki tüm dış ticaret işlemleri ve prosedürleri ile  ülke bazında dış 

ticaret mevzuatına ilişkin destek vermeyi kabul ve beyan eder.  

4.5. BANKA, TİM üyelerine Hazine işlemleri kapsamında özel düşük tutarlarda dahi kur risklerine karşı 

kendilerini koruma altına alabilecekleri türev ürünleri aşağıda belirtilen şekilde özel fiyatlama ile 

sunmayı kabul ve beyan eder.  

Bilançosunda kur riski taşıyan ihracatçılara yönelik; 

 Forward : minimum 25,000 USD 

 Esnek Forward: minimum 50,000 USD  

 Maliyetsiz Opsiyonlar: minimum 50,000 USD 

 Asimetrik Forward: minimum 50,000 USD ( fiksing başına) 
 

Bilançosunda emtia riski taşıyan ihracatçılara yönelik ; 

 Emtia Koruma(Commodity Hedge) minimum:1,000,000 USD 
 

Bilançosunda kur ve faiz  riski taşıyan ihracatçılara yönelik ; 

 Faiz Swap: minimum 3 yıl vade, minimum: 3,000,000 USD 

 Çapraz Döviz Swap: minimum 3 yıl vade, minimum: 3,000,000 USD 
 

Kredi Türü (*) TİM Üyelerine Özel Fiyatlama Referans Fiyatlama

Eximbank 'a hitaben verilen 

mektuplar
1% 2%

TCMB Reeskont Kredisi Aval 

Komisyonu
1% 2%

Gümrüğe Hitaben Verilen 

Mektuplar
1% 2%

Vergi Dairesine  Hitaben 

Verilen Mektuplar
1% 2%

*1 mio TL ve Muadili Döviz Cinsine kadar Krediler için geçerlidir.



4.6. DenizFactoring, alacak sigortası kapsamında işbu Sözleşme kapsamındaki TİM tüm üyelerine açık 

hesap / mal mukabili olarak gerçekleştirecekleri ihracatlarında, s alıcılarını %100 oranında 

sigortalamayı alıcılarının olası iflas ve acz durumunda kalması nedeniyle fatura tutarının ödenmemesi  

durumunda ihracatçımızı garanti altına almayı kabul ve beyan eder.  

4.7. BANKA, sigorta ürünleri kapsamında TİM tarafından BANKA’YA yazılı olarak bildirilen özel üyelerine 

tüm DenizBank Şubelerinden yapılacak poliçelerde aşağıdaki imkânlardan yararlanmasını sağlamaya 

aracılık etmeyi kabul ve beyan eder: 

 Nakliyat Sigortası kapsamında TİM üyelerine özel, ihracat veya ithalat bedeli üzerinden 

% 0.075 komisyon fiyatlaması uygulanmasını, 

 Grup Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamında ilgili Üyelerin maaş ödemelerinin 

DenizBank tarafından yapılmasını şartına bağlı olarak da aşağıda belirtilen avantajlı 

fiyatlandırmanın geçerli olmasına sağlamayı. 

 

*YT=Yatarak Tedavi AT=Ayakta Tedavi 

4.8. BANKA, Grup BES anlaşmalarında TİM üyelerine  özel aşağıdaki iyileştirmeleri sağlamayı kabul ve 
beyan eder: 
• Yönetim gider kesintisi 1.000 TL katkı payı ödemesine kadar %1, üzerinde %0 dır. 
• Minimum katkı payı 125 TL dir.  

 
4.9. TİM, resmi internet sitesinde, Banka’nın unvanına, logosuna, Banka’ya ilişkin unsurlara yer 

vermeyi;  ancak bu konuda yürütülecek her türlü ilan reklam vs. yayınlanmadan önce mutlaka 
Banka’nın yazılı onayı almayı kabul eder.  Banka tarafından onay verilmiş olsa dahi,  TİM tarafından 
sağlanan yahut yapılan tanıtım ve reklamlar sebebiyle doğabilecek her türlü riskin sonuçları ile 
ceza, faiz vs. yükümlülüklerden sorumlu olacak olup, anılan hususta hiçbir şekilde Banka’nın 
herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır. 

TİM, Banka’nın TİM’ in ünvan ve/veya logosunu reklam, ilan ve tanıtımlarında kullanmasına peşinen 

muvafakat eder, bu tarz kullanımlar nedeniyle Banka’nın TİM’e  her ne ad altında olursa olsun herhangi 

bir ücret, bedel v.s ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır. 

 

4.10. Taraflar, Banka’nın kendi usul ve mevzuatı çerçevesinde, kendisine kredi başvurusunda 
bulunan Üyelere, kredi kullandırıp kullandırmamakta; kredi başvurusunda bulunanların 
incelemesini yapmakta, gerekli belgeleri istemekte, kendi yöntemlerine göre belirlediği 
tutarda/oranda kredi tahsis edip/etmemekte ve kredi kullandırım koşullarını tek başına yetkili 
olduğu hususunda mutabıktırlar. 

Bu kapsamda ve buna ilişkin diğer işlemler nedeniyle gerek Üyelerin gerekse başkaca diğer  gerçek veya 

tüzel kişilerin, her türlü  şikayet, iddia  vs. taleplerinden ve çıkabilecek diğer her türlü ihtilaflardan, 

BANKA bizzat ve tek başına sorumlu olup; TİM’e her ne ad altında olursa olsun herhangi bir sorumluluk 

tevdi etmeyeceğini/edilmeyeceğini, bu konuda TİM’den her ne ad altında olursa olsun herhangi bir hak 

ve talepte bulunmayacağını/bulunulmayacağını BANKA kabul ve beyan eder.  

 



 

MADDE 5-SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ ve FESİH  

5.1.İşbu Sözleşme imza tarihinden itibaren 1 (bir ) yıl süre ile geçerli olacaktır. Sözleşme, süresinin 

bitiminden öncesine kadar feshedilmediği takdirde Sözleşme aynı şartlarda 1 (bir) yıl süre ile 

yenilenecektir. Taraflar yeni dönemde uygulama istedikleri ücret ve koşullara ilişkin ek sözleşmeler 

yapacaktır.  

5.2. Sözleşme koşullarından herhangi birinin herhangi bir sebeple hiç ve/veya gereği gibi yerine 

getirilmemesi halinde DENİZBANK, söz konusu ihlalin giderilmesi için TİM’e yazılı olarak durumu ihbar 

edecek ve Sözleşmeye aykırılıkların giderilmesi için 10(on) gün süre verecektir. Bu süre içerisinde de 

Sözleşmeye aykırılıkların giderilmemesi halinde BANKA işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshetme 

yetkisine sahiptir.  

5.3.DENİZBANK, hiçbir sebep göstermeksizin en az 10 (on) gün önceden iadeli taahhütlü posta veya 

noter marifetiyle ihbarda bulunmak kaydı ile işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına da 

her zaman sahiptir.  

TİM, DENİZBANK tarafından Sözleşme’nin yukarıda belirtilen şekilde feshi nedeni ile herhangi bir 

ödeme ya da tazmin talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

 MADDE 6- GİZLİLİK  

6.1. Açıkça gizli olduğu bildirilsin veya bildirilmesin TİM’in işbu Sözleşmenin ifası sırasında veya 

herhangi bir surette edindiği kişisel veri dahil her türlü bilgi ve belge ile işbu Sözleşme hükümleri “GİZLİ 

BİLGİLER” olarak değerlendirilir.  TİM öğrendiği GİZLİ BİLGİLER’i Bankacılık Kanunu’nun ve 6698 

numaralı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) ilgili hükümlerine uymak ve ilgili mevzuatın 

öngördüğü güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle 

koruyacak, önceden DENİZBANK’ın yazılı iznini almadan kesinlikle ifşa etmeyecek, yayınlamayacak, 

kamuya açıklamayacak ya da 3. şahıslara herhangi bir şekilde aktarmayacak, işlemeyecek, 3. şahıs veya 

kurumlara kullandırmayacak veya onların menfaatine kullanmayacaktır.  

6.2 DENİZBANK’ın  TİM’e ilişkin bilgileri, DENİZBANK’ın dahil olduğu şirketler topluluğundan olan 

DenizFactoring ile  paylaşması işbu maddenin ihlali olarak nitelenmeyecektir. TİM,bu tür bilgi ve belge 

paylaşımlarının yapılmasına muvafakat eder. 

 
MADDE 7- TEBLİGAT 

İşbu Sözleşme’de yer alan hususların yerine getirilmesi amacıyla yapılacak olan bütün ihbarlar, talepler 

ve diğer yazışmalar için Taraflar’ın işbu Sözleşme’de yazılı adresleri, 2004 sayılı İcra İflas Kanunu’nun 

21.maddesi ve 148/a maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla kanuni ikametgâhları kabul edilir ve bu 

adreslere yapılan tebligatlar Taraflar’a yapılmış sayılır. TİM ,ileride kanuni ikametgâhını değiştirmesi 

halinde bu yeni adresini 5 (beş) İş Günü içinde noter kanalıyla Banka’ya yazılı olarak bildirir. Aksi 

takdirde işbu Sözleşme’de yazan adreslerine yapılacak tebligatlar geçerlidir. Tebligatlar ilgili mevzuat 

hükümlerine uymak kaydıyla her şekilde yapılabilir. 

MADDE 8- DEVİR YASAĞI 

TİM, Banka’dan önceden yazılı izin almaksızın işbu Sözleşme’deki yükümlülüklerini kısmen ve/veya 

tamamen gerçek ve/veya tüzel üçüncü şahıslara devredemeyecek, gerçek veya tüzel üçüncü şahısları 



herhangi bir sebeple işbu Sözleşmede ve dolayısıyla ilgili yasal düzenlemelerdeki sorumluluklarına 

ortak edemeyecek ve Banka’daki hak ve alacaklarını başkasına devir ve temlik edemeyecektir.  

MADDE 9-MÜCBİR SEBEP 

İşbu Sözleşme kapsamında Taraflar’ın Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerinin ifasını kısmen veya 

tamamen engelleyen, Taraflar’ın iradeleri dışında oluşan, kaçınılması ve/veya önceden kestirilmesi 

mümkün olmayan genel grev, lokavt, savaş, terörist hareketler, deprem, sel gibi doğal afetler, yangın 

halleri Mücbir Sebep sayılacaktır.  

Mücbir Sebepten etkilenen Taraf mücbir sebebin varlığını ve ortadan kalktığını derhal yazılı olarak karşı 

Taraf’a bildirecek ve resmi belgeler ile tevsik edecektir.  

Mücbir Sebep ortadan kalkar kalkmaz Sözleşme’ye konu yükümlülüklerin yerine getirilmesine devam 

edilecektir. Taraflar işbu Sözleşme’yi mücbir sebep hali ortadan kalkana kadar askıya alabilecekler ya 

da karşılıklı olarak mutabık kalmak kaydı ile Sözleşme’yi feshedebileceklerdir. Mücbir Sebebin 15 

(onbeş) günden fazla sürmesi halinde Taraflar’dan her biri işbu Sözleşme’yi herhangi bir tazmin 

yükümlülüğü olmaksızın ve diğer Taraf’a yazılı bildirimde bulunmak kaydı ile feshedebilecektir. 

Mücbir Sebep durumunda Tarafların fesih tarihine kadar yaptığı ancak karşılığında hizmet almadığı 

işlerin ödemelerini talep hakkı saklıdır. 

MADDE 10-DELİL SÖZLEŞMESİ 

TİM, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (H.M.K.) 193. maddesi çerçevesinde, bu Sözleşmeden doğacak 

uyuşmazlıklarda Banka, defter ve mikrofilm, mikrofiş, ses, teyp bantları, bilgi işlem ve bilgisayar vs. 

kayıtlarının H.M.K.  Madde 199 kapsamında belge olarak değerlendirilerek, geçerli delil olacağını kabul 

eder. TİM, Banka‘nın basiretli tacir olması sıfatıyla Banka defterlerinin usulüne uygun tutulduğunu ve 

Banka kayıtlarının gerçeği yansıttığı karine olarak kabul eder. 

MADDE 11-TADİL 

İşbu Sözleşmeyi değiştirecek ve/veya tamamlayacak her türlü anlaşmanın/tadil işleminin yazılı olarak 

yapılması zorunlu olup, sözlü anlaşmalar geçersizdir. 

MADDE 12-HÜKÜMLERİN AYRILABİLİRLİĞİ 

Eğer işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmü, herhangi bir sebepten ötürü geçersiz, mevzuata aykırı veya 

uygulanamaz hale gelirse, bu geçersizlik, uygulanamama veya mevzuata aykırılık hali olmasaydı nasıl 

uygulanacak idiyse buna en yakın şekilde yorumlanır ve uygulanır. Böyle geçersiz, uygulanamaz veya 

mevzuata aykırı olarak kabul edilen bir hükmün mevcudiyeti diğer hükümlerin geçerliliği, yasalara 

uygunluğu ve uygulanabilirliğini etkilemez.  

Ayrıca, işbu Sözleşme’de yer alan koşullardan herhangi birisinin taraflarca farklı uygulanması, o 

maddenin bu şekliyle kabul edildiği anlamına gelmeyeceği gibi, söz konusu uygulama diğer maddelerin 

geçerliliğine de sirayet etmeyecektir. Ayrıca bir kısım maddelerin uygulanmaması, söz konusu 

maddelerin yürürlükten kalktığı şeklinde de yorumlanmayacaktır. 

MADDE 13-YOLSUZLUKLA MÜCADELE  

Taraflar, yolsuzluğun ve rüşvetin önlenmesi için, tabi oldukları ilgili mevzuat ve uluslararası 

düzenlemeler ile birlikte; DenizBank A.Ş web adresinde 

(http://www.denizbank.com/hakkimizda/yolsuzlukla-mucadele-politikasi.aspx) yer alan “Yolsuzlukla 

Mücadele Kuralları” na ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyi ve gerekli tüm önlemleri almayı kabul, 

http://www.denizbank.com/hakkimizda/yolsuzlukla-mucadele-politikasi.aspx
http://www.denizbank.com/hakkimizda/yolsuzlukla-mucadele-politikasi.aspx
http://www.denizbank.com/hakkimizda/yolsuzlukla-mucadele-politikasi.aspx


beyan ve taahhüt ederler. Söz konusu hükmün ihlali durumunda diğer taraf işbu Sözleşme’ yi derhal 

feshetme hakkına sahiptir.  

 

MADDE 14-UYGULANACAK HUKUK VE TAHKİM  

İşbu Sözleşme ve ekleri ile alakalı tüm ihtilaflar İstanbul Tahkim Merkezi Kuralları uyarınca ve İstanbul 
Tahkim Merkezi (“İSTAC”) tarafından çözümlenecektir.  

Tahkim yeri İstanbul, tahkim dili Türkçe’dir.  

İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabi olup uyuşmazlığın esasına Türk hukuku 
uygulanacaktır.  

Taraflar, işbu uyuşmazlığın “üç” hakem tarafından çözümleneceği ve Acil Durum Hakemine İlişkin 
Kurallar çerçevesinde Acil Durum Hakemi’nin tayini talep edilebileceği hususunda mutabık 
kalmışlardır. 

MADDE 15-VERGİ VE HARÇLAR İLE SÖZLEŞME’DEN KAYNAKLANAN DİĞER MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER: 

Sözleşme ile ilgili başta damga vergisi olmak üzere her türlü vergi, harçlar vb. yükümlülükler ile daha 

sonradan ek kanuni yükümlülükler nedeni ile ortaya çıkabilecek her türlü mali yükümlülük Banka 

tarafından karşılanacaktır.  

 

İşbu Sözleşme 15 (on beş) maddeden ibaret olup Taraflar arasında 11/04/2018 tarihinde ve taraflarca 

tüm hükümleri üzerinde tam olarak mutabık kalınarak 2 (iki) nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir. 

 

 

DENİZBANK A.Ş.                                 DENİZFACTORİNG A.Ş.                       TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

EKLER: 

EK 1- ÜCRETSİZ DIŞ TİCARET PAKETİ 

EK 2- ÜCRETLİ DIŞ TİCARET PAKETLERİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EK 1- ÜCRETSİZ DIŞ TİCARET PAKETİ 

 

Sınırsız Havale (İnternet)

10 Havale - Şube Kanalı ile

Sınırsız EFT (İnternet)

10 EFT - Şube Kanalı ile

100 Adet Çek Tahsilatı

10 ya da 25 Yaprak Çek Karnesi* (6 Adet)

Hesap Yönetim 

Ücreti
Yok - Muaf

Swift** (25 İşlem) 

(Swift işlemine Serbest transfer işlemlerine ait masraf kalemleri dahil değildir.)

İthalat&İhracat işlemlerine özel faiz, komisyon, fiyat ve kur avantajı

10 adet İhracat Tahsil Vesaiki Gönderimi (kurye masrafı)***

Bankamıza yönlendirilen ihracat akreditifi - İhbar masrafı alınmaması***

KOBİ Dış Ticaret Destek Hattı Hizmeti

Fiyat ÜCRETSİZ

Süre 12 Ay

* Ç ek karnesi ücret muafiy eti, v ergiy i kapsamamaktadır.

** Serbest transfer işlemlerine ( görünmey en kalem transferlerine) ait masraf kalemleri hariçtir.

*** Manuel tanımlanması gerekmektedir.

PAKET 

KOŞULLARI

Ücretsiz KOBİ Büyük Dış Ticaret Paketi

Para Transferleri

Çek / Senet 

İşlemleri

Vadesiz Mevduat TL hesapların toplam tutarı minimum 20.000 TL ya da Vadesiz 

Mevduat USD hesapların toplam tutarı minimum 20.000 TL muadili USD ya da 

Vadesiz Mevduat EUR hesapların toplam tutarı minimum 20.000 TL muadili EUR 

olmalıdır. 

Müşteri; paketin alındığı tarihten itibaren 1 yıl içerisinde bilançodaki toplam dış ticaret işlemlerinin 

%50’sini ve dış ticaret hacminin %40’ı kadar döviz alım satım işlemini Denizbank üzerinden 

gerçekleştirecek olup gerçekleştirmemesi halinde 1.199 TL olan paket tutarı müşterinin Banka 

hesabımdan tahsil edilecek veya hesapların müsait olmaması durumunda borç olarak kaydedilecektir. 

Vadesiz Mevduat TL hesapların toplam tutarı minimum 20.000 TL ya da Vadesiz Mevduat USD 

hesapların toplam tutarı minimum 20.000 TL muadili USD ya da Vadesiz Mevduat EUR hesapların 

toplam tutarı minimum 20.000 TL muadili EUR olmalıdır. Paket avantajları bu koşullar sağlandıktan 

sonra başlayacak ve 12 ay süre ile geçerli olacaktır. Bu kapsamda verilen ücretsiz hizmetler; 12 ay 

internetten sınırsız EFT/havale ve internet harici 10 Adet EFT/havale, 100 adet çek tahsilatı, 12 ay 

HYÜ muafiyeti, 6 adet 10 ya da 25 yaprak çek karnesi (Çek karnesi ücret muafiyeti vergiyi 

kapsamamaktadır.), 25 adet swift işlemi (Swift işlemine Serbest transfer işlemlerine ait masraf 

kalemleri dahil değildir.), 5 adet ihracat tahsil vesaik gönderim işlemi (kurye masrafı), yıl boyunca 

işleyiş ve prosedürler konusunda destek alınabilecek 0212 348 34 44 KOBİ Dış Ticaret Destek hattı 

Hizmeti. Paket süresi sonunda yenilenmeyecektir. Bu paket bir defaya mahsus olarak 

kullanılabilecektir ve ücretsizdir.

Diğer Avantajlar



 

 

EK 2- ÜCRETLİ DIŞ TİCARET PAKETLERİ 

 

Ücretli Dış Ticaret Tarifesi

Sınırsız Havale*

10 Havale - Şube Kanalı ile

Sınırsız EFT*

10 EFT - Şube Kanalı ile

Sınırsız Çek Tahsilatı

10 ya da 25 Yaprak Çek Karnesi** (6 Adet)

Hesap Yönetim 

Ücreti
Yok - HYÜ Alınmaz

Kart İşlemleri İşletme Kart Yıllık Kart Ücreti Muafiyeti (12 Ay)

Swift*** (20 İşlem)

İthalat&İhracat işlemlerine özel faiz, komisyon, fiyat avantajı

10 adet İhracat Vesaik Gönderimi – Kurye masrafı

10 adet Yurtdışı Banka Tahsile Alınan Döviz Çeki İşlemi

KOBİ Dış Ticaret Destek Hattı Hizmeti

Peşin - 1.199 TL

3 Taksit - 1.248 TL

6 Taksit - 1.398 TL

9 Taksit - 1.629 TL

Süre 12 Ay

* Belirtilen tarife av antajları sadece İnternet Bankacılığı kanalında geçerlidir.

** Ç ek karnesi ücret muafiy eti, v ergiy i kapsamamaktadır.

*** Serbest transfer işlemlerine ( görünmey en kalem transferlerine) ait masraf kalemleri hariçtir.

****Safecard KO Bİm Sigortası ücretsiz olarak Maksi KO Bİ Tarife süresince geçerlidir. İlgili sigorta belgeleri v e poliçesi müşteri elektronik postasına y a da adresine gönderilecektir. 

Tarifeler iptal edilmedikçe süresi sonunda otomatik y enilenmektedir.

Para Transferleri

Çek / Senet 

İşlemleri

Diğer Avantajlar

Fiyat



 

 


