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KİRALIK KASA ÖN BİLGİLENDİRME ve TALEP FORMU
ÖN BİLGİLENDİRME:

Başvurmuş olduğunuz kiralık kasa işlemine ait bilgileri aşağıda bilginize sunarız. Lütfen dikkatlice
inceleyeniz ve anlaşılmayan konularda detaylı açıklama isteyiniz.
Ürün/Hizmet: Kiralık Kasa
Vadesi/Süresi: Yıllık/Belirli Süreli
Ücret: Bireysel Bankacılık
Müşterileri

Küçük

305 TL yıllık peşin kira bedeli, açılışta 400 TL peşin depozito alınır.

Orta

362 TL yıllık peşin kira bedeli, açılışta 400 TL peşin depozito alınır.

Büyük

494 TL yıllık peşin kira bedeli, açılışta 400 TL peşin depozito alınır.

Bankamızın unvanı, MERSİS numarası, açık adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası ve diğer iletişim bilgileri
aşağıda yer almaktadır.
 Ürün şartları: Kiralanan kasa, yalnız belgeler, kişisel eşyalar, ticari evrak ve diğer taşınabilir kıymetleri saklamak için
kullanılabilir. Suç unsuru oluşturabilecek ve bulundurulması yasak emtialar saklanamaz. Kasada saklananlardan dolayı
sorumluluk size aittir. Alınan depozito, kira sözleşmesi süresinin bitiminde varsa bankaya olan borçlar mahsup edildikten
sonra iade edilir.
 Ücretler: Yukarıda belirtilen kiralık kasa ücretleri yıllıktır ve vade süresi bitiminde geçerli olan yeni ücretler uygulanır. Bu
ürün için yukarıda belirtilen ve süreklilik arz eden ücretlerde, bir takvim yılı (1 Ocak - 31 Aralık) içinde Türkiye
İstatistik Kurumu’nca bir önceki yıl sonu itibarıyla açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeksi artış oranının 1,2 katı
ve üzerinde artış yapılması onayınıza bağlıdır. Bunun altındaki artışlar, en az 30 (otuz) gün önce yazılı olarak
veya kalıcı veri saklayıcısı veya kaydı tutulan telefon vasıtasıyla tarafınıza bildirilir. Bildirim yapıldığı tarihten
itibaren 15 (on beş) gün sonrasına kadar ürünün veya hizmetin kullanımından vazgeçme hakkınız
bulunmaktadır. Hakkın kullanılması halinde uygulanacak ücret artışının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilave ücret
talep edilemez. Vazgeçme hakkını kullanmanız halinde ürün veya hizmeti vermeyi banka durdurabilir. Ürünü kullanmaya
veya hizmeti almaya devam etmeniz halinde, değişikliği kabul etmiş sayılırsınız. Ücretler nakden veya vadesiz mevduat
hesabınızdan tahsil edilir. Yeterli bakiye bulunmaması halinde hesap işletim ücreti haricindeki diğer ücretler KMH
hesabından tahsil edilir ve toplam KMH borcunun ödenmemesi durumunda ayrıca faiz işler. Talebiniz üzerine ücretler
kredi kartınızdan da tahsil edilebilir. Toplam borcun ödenmemesi halinde ayrıca faiz işler.
 Müşteri kategorisi (segment): Bankamız farklı müşteri kategorilerinde; ücretlerinin tamamı ya da herhangi birinde
indirim, işlem adedine bağlı sınırlı istisna veya tam muafiyet gibi imkanlar uygulayabilir. Kategorinin şartlarını sağlamanız
halinde bu imkanlardan yararlanma hakkını her ay kazanırsınız. İmkanlar aylık olarak geçerlidir. Kategori şartlarını
taşımanıza rağmen imkanlarda değişiklik yapılabilir. Kategori şartlarını sağlamamanız halinde ise imkanlardan
yararlanma hakkınız sona erer ve sona erme tarihinde geçerli olan ücretlere tabi olursunuz.
 Sözleşme örneği: Bankacılık İşlemleri Sözleşmesi’nin kurulmasından itibaren sözleşmenin bir örneğini ücretsiz
olarak alma hakkınız bulunmaktadır. Bu form, HSBC Bankacılık İşlemleri Sözleşmenizin eki ve ayrılmaz bir parçası
olup, ilgili sözleşme hükümlerine tabi olur.
TALEP:
Bu formu imzalamanız üzerine adınıza Kiralık Kasa açılacaktır. Talep ediyorsanız, aşağıdaki ilgili alanları doldurduktan sonra
imzalayınız.
MÜŞTERİ
HSBC BANK A.Ş.
HSBC BANK A.Ş
Tarih: _____/_____/__________
Ad/Soyad:______________________________
Tamer Kılıçaslan

Faik Bakay Korkmaz

Batı Anadolu Şube Ağı
Grup Başkanı

İstanbul Avrupa Şube Ağı
Grup Başkanı
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