
ÜRÜNÜN ADI / NAME OF THE 

PRODUCT:

Ürün veya Hizmet Adı / Name of  Product 

or Service

Ücret Tutarı-Faiz 

oranı / Fee 

Amount - Interest 

Rate

Tahsilat Periyodu / Collection Period

KREDİ KARTI ÜRÜN BİLGİ FORMU/ CREDIT CARD PRODUCT INFORMATION FORM

KREDİ KARTI / CREDIT CARD

TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI/ AMOUNTS OF FEES, COSTS AND 

COMMISSIONS TO BE COLLECTED:

Alışveriş Faiz Oranı* /  Shopping 

Transactions Interest Rate*
1.40

Dönem borcundan daha az ödeme yapılması 

durumunda uygulanır. (Nakit çekim sayılan işlemler 

dışındaki işlemler için) / It shall be charged if a 

payment is made less than the total debt amount in 

related term (for transactions other than those 

considered as cash withdrawal).

Gecikme Faizi* /  Default Interest* 1.70

Nakit Avans Faizi (TL)* /  Cash Advance 

Interest (TL)*
1.40

Bonus Classic Asıl Kart /Bonus Classic Main 

Card
89.00 TL

Bonus Gold Asıl Kart / Bonus Plus Main 

Kart
99.00 TL

Bonus Platinum Asıl Kart / Bonus Platinum 

Main Kart
118.00 TL

Tek Kart Asıl Kart / Tek Kart Main Kart
Ücretsiz / free of 

charge

Bonus Classic Ek Kart / Bonus Classic 

Additional Kart
44.00 TL

Bonus Gold Ek Kart / Bonus Plus Additional 

Kart
49.00 TL

Bonus Platinum Ek Kart / Bonus Platinum 

Additional Kart
59.00 TL

Tek Kart Ek Kart /Tek Card Additional Kart
Ücretsiz / free of 

charge

Dönem borcunun en az ödeme tutarının altında ödeme 

yapılması durumunda uygulanır. / It shall charged if a 

payment is made less than the minimum payment 

amount for the debt amount in related term.

İşlem yapıldığı günden itibaren günlük faiz olarak 

uygulanır. / It shall be charged as daily interest from 

the date when related transaction is performed.

Kartın ilk kullanımını takiben her yıl alınır. / Charged 

annulally following first utilisation of the card.

Kartın ilk kullanımını takiben her yıl alınır. / Charged 

annual following first utilisation of the card.

Kartın ilk kullanımını takiben her yıl alınır. / Charged 

annual following first utilisation of the card.

Kartın ilk kullanımını takiben her yıl alınır. / Charged 

annulally following first utilisation of the card.

Kartın ilk kullanımını takiben her yıl alınır. / Charged 

annual following first utilisation of the card.

Kartın ilk kullanımını takiben her yıl alınır. / Charged 

annual following first utilisation of the card.
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Nakit Çekme İşlem Ücreti (Yurt İçi) /  Cash 

Withdrawal Transaction Fee (Domestic)
%3.5 + 3.40 TL

Nakit Çekme İşlem Ücreti (Yurt Dışı-USD 

Hesap Özeti) / Cash Withdrawal Transaction 

Fee (Abroad - Statement in USD)

%3.5 + 5 USD

Nakit Çekme İşlem Ücreti (Yurt Dışı-TL 

Hesap Özeti ) / Cash Withdrawal Transaction 

Fee (Abroad - Statement in TL)

%3.5 + 12.70 TL

Geçmiş Dönem Hesap Özeti Ücreti /  

Previous Term Account Statement Fee
1.20 TL

Geri Ödeme Ücreti  /  Repayment Fee 
Min. 2 TL Max. 

3.50 TL

Kredi Kartı ile Limit / Borç Sorgulama Ücreti 

/ Limit-Debt  Inquiry Fee Via Credit Card
0,27 TL

Kredi Kartı Borç Ödeme Ücreti / Credit Card 

Repayment Fee 
1.15% +1,04 TL

Yabancı Para Kur Dönüşümü /  Exchange 

Rate Conversion
1%

USD Ekstre: Son ödeme tarihine kadar hesap özetinde 

belirtilen USD borcun tamamının kapatılmaması 

durumunda ödenmeyen tutar son ödeme tarihinde 

geçerli olan Banka USD maliyet döviz satış kuruna 

%1 marj uygulanarak TL'ye çevrilir. / USD Account 

Statement: In the event the debt in USD, specified in 

related account statement, is not settled until the final 

repayment date; then the unpaid amount shall be 

converted into TL, by applying 1% margin to the 

USD cost foreign exchange sale rate of the Bank, 

applicable on the final repayment date.

Bir yıldan eski dökümanlar için, talep edilen ekstre ile 

birlikte sayfa başına alınır. / Charged per page and for 

account statements covering a period more than one 

year

İşlem Başına / Per transaction

İşlem Başına / Per transaction

İşlem Başına / Per transaction

* Faiz oranlarına KKDF ve BSMV dahil değildir./  RUSF (Resource Utilisation Support Fund) and BITT (Banking and 

Insurance Transactions Tax) are not included in interest rates.

Şekerbank Şubeleri'nden yapılan geri ödemelerden 2 

TL, PTT Online Şubeleri'nden yapılan geri 

ödemelerden 3.50 TL ücret alınır. / Repayment fee to 

be charged through Şekerbank branches is 2 TL, PTT 

Online Branches is 3.50 TL. 

Diğer Banka ATM'lerinden yapılan işlemlerde işlem 

anında tahsil edilir. / Collected with the transactions 

made from the ATM's of other banks, at the 

transaction moment.

Diğer Banka ATM'lerinden yapılan kredi kartı borç 

ödeme işlemlerinde işlem anında tahsil edilir. / 

Collected with credit card repayment transactions 

made from the ATM's of other banks, at the 

transaction moment.
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Collection shall be made by debiting the card.

TAHSİLAT ŞEKLİ:

Changes in the fees specified in this form, up to the 

annual consumer prices index increase rate 

announced by the Turkish Statistics Institute as of the 

end of preceding year; shall be notified to you 30 

days before by e-mail, ATM, telephone, short 

message or similar means. You shall have the right to 

waive utilising related product or service, within 15 

days following the effectiveness date thereof. You 

shall have the right to waive using related product or 

benefiting from related service within 15 days 

following the date of notice. If this right is exercised, 

no additional interest, fee and/or commission shall be 

charged to you for the new term.

Shopping Transactions Interest Rate, Default Interest 

and Cash Advance Interest; shall be applied based on 

the interest rate published by the CBRT (Central 

Bank of the Republic of Turkey). (It shall be applied 

annually at the rate of 12X the maximum interest rate 

published by the CBRT.) Interest rates specified 

above, are the interest rates valid as of the date when 

application is received and the applicable interest 

rates shall be declared at the time when your card is 

delivered to you, after your application is approved.

If the change in the fees relating to use of a product or 

service, is not accepted; then our Bank reserves its 

right to stop providing the related service to you.

For changes in fees at a rate above the annual 

consumer prices index increase rate, your approval 

shall be taken separately.

Bu formdaki ücretlerde, Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki 

yılsonu itibariyle açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeksi artış 

oranına kadar olan  ücret değişiklikleri, 30 gün önceden tarafınıza 

e-posta, ATM, telefon, kısa mesaj veya benzeri araçlarla 

bildirilecektir. Uygulama 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. 

VALIDITY PERIODS OF FEES AND NOTICES 

REGARDING CHANGES: 

ÜCRETLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ VE DEĞİŞİKLİK 

BİLDİRİMLERİ/ 

Alışveriş Faiz Oranı, Gecikme Faizi ve Nakit Avans Faizi; 

TCMB tarafından yayınlanan faiz oranı olarak uygulanmaktadır. 

(TCMB tarafından yayınlanan azami faiz oranı X 12 olarak yıllık 

uygulanır.) Yukarıda yer alan faiz oranları başvurunun alındığı 

tarihteki faiz oranı olup, başvurunuzun onaylanarak kartınızın 

tarafınıza tesliminde güncel faiz oranları bildirilecektir.

Ürün veya hizmetin kullanımıyla ilgili ücret değişikliğinin kabul 

edilmemesi durumunda Bankamızın, tarafınıza bu hizmeti 

vermeyi durdurma hakkı saklıdır.

Yukarıda özetlenen konular dışında her türlü detaylı bilgi Sözleşme’de yer almakta olup, dikkatle inceleyebilmeniz  ve 

anlaşılmayan konularda Bankamızdan detaylı açıklama talep edebilmeniz amacıyla Kredi Kartları Üyelik Sözleşmesine 

ek olarak, bu formun bir nüshası tarafınıza teslim edilmiştir. / 

All kinds of detailed information other than the issues summarised above, are set forth in the Agreement and for the 

purpose of enabling you to examine carefully and to demand detailed explanation from our Bank regarding unclear 

issues, in addition to the Credit Cards Membership Agreement, a copy of this form is delivered to you.

COLLECTION PROCEDURE:

Yıllık tüketici fiyatları endeksi artış oranını aşan ücret 

değişiklikleri için ayrıca onayınız alınacaktır.

Karta borç kaydedilmek suretiyle yapılır.

KKRISL-112-018

ICBC TURKEY BANK A.Ş ICBC Turkey Bank A.Ş Genel Müdürlük 

Maslak Mah. Dereboyu / 2 Caddesi No: 13 34398 SARIYER / İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu / 224058 MersisNo:0836004772800050 

3/4



Müşterinin Adı Soyadı ve İmzası/ 

Name Surname and Signature of the 

Client:

Tarih/ Date:

Bu form ile ilgili herhangi bir ihtilafta, iki lisan arasında anlam farklılığı olması halinde Türkçe metin geçerli olacaktır./ 

In case of any dispute relating to this form; if there is discrepancy between the Turkish and English texts, the Turkish 

text shall prevail.

Okuyup uygun bulmanız durumunda, bu 2 (iki) nüsha düzenlenmiş formu imzalayarak 1 (bir) nüshasını saklayınız. / If 

you read and consider it appropriate, please sign this form issued in 2 (two) copies and keep 1 (one) copy hereof. 

Banka Yetkilileri Adı Soyadı ve İmzası / Name Surname and Signature of Authorised Representatives of the 

Bank:  
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