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I.

Giriş

1.

Albaraka tarafından sunulan Internet Kullanıcı Arayüzü

[Albaraka Türk Katılım Bankası] (“Albaraka”), ilgili müşterilerine “insha” (“insha
Kullanıcı Arayüzü”) markası altında ve bunun aracılığıyla belirli çevrimiçi
bankacılık hizmetlerine erişilebilen, web ve uygulama tabanlı bir kullanıcı
arayüzüne kaydolma ve kullanma imkânı sunar. insha Kullanıcı Arayüzü (“Ürün
insha”) aracılığıyla sunulan çevrimiçi bankacılık hizmetleri aşağıdakileri içerir;
•
•

2.

Kredi esasına göre yapılacak ödemeler için kullanılan banka hesabı (bundan
böyle “insha Hesabı” olarak anılacaktır), ve
Bir ödeme kartı (bundan böyle “insha Kart” olarak anılacaktır).

solarisBank tarafından sunulan Bankacılık Hizmetleri

Albaraka, Alman Bankacılık Yasası’na göre (Kreditwesengesetz, KWG) ne bir
kredi kuruluşu ya da finansal hizmetler sağlayan bir şirket ne de Alman Ödeme
Hizmetleri Denetim Yasası’na göre (Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz, ZAG) bir
ödeme hizmet sağlayıcısıdır. Bu nedenle Albaraka, Alman hukuku (“solarisBank”
ya da “Banka”) altında tam lisanslı bir kredi kuruluşu olan solarisBank AG ile
işbirliği yapar. Banka, müşterilere insha Kullanıcı Arayüzü ve Ürün insha ile
bağlantılı olarak tüm bankacılık hizmetleri ya da finansal hizmetler ya da ödeme
hizmetleri sağlar. Hem Banka hem de Albaraka tarafından sağlanan hizmetler ile
ilgili müşterilerle yapılan tüm yazışmalar ve iletişim, genellikle Albaraka
tarafından yürütülür.

3.

Müşteri Sözleşmelerine Genel Bakış

insha’yı kullanmak için müşteri, insha’nın işbu Genel Şartlar ve Koşulların bir
parçası olarak aşağıdaki ayrı sözleşme gruplarını imzalar:
•

•

insha Kullanıcı Arayüzünün kullanımı ile ilgili olarak müşteri ve Albaraka
arasında imzalanacak “Kullanıcı Arayüzü Sözleşmesi”, aşağıdaki II No’lu
bölüme bakınız.
insha Ürünü ile ilgili olarak müşteri ile solarisBank arasında imzalanacak
“Bankacılık Hizmet Sözleşmeleri”, aşağıdaki III
No’lu bölüme bakınız.
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II.
Müşteri ve Albaraka arasında imzalanacak “Kullanıcı
Arayüzü Sözleşmesi”
1.

Kapsam, Konu

a.
İşbu Kullanıcı Arayüzü Sözleşmesi (bundan böyle “KAS” olarak
anılacaktır), [Albaraka Türk Katılım Bankası] (bundan böyle “Albaraka” olarak
anılacaktır) ve müşteri arasında akdedilir. [Albaraka Türk Katılım Bankası] ile ilgili
daha genel bilgi için Ek 1’e bakınız.
b.
KAS’ın konusu, Albaraka tarafından müşteriye “insha” (bundan böyle
“insha Kullanıcı Arayüzü” olarak anılacaktır) markasıyla web ve uygulama tabanlı
bir kullanıcı arayüzünün sağlanmasıdır. KAS, müşteri ile Albaraka arasındaki tüm
iş ilişkisini yönetecektir. KAS, insha Kullanıcı Arayüzü (bu tür çevrimiçi
bankacılık hizmetleri bundan böyle birlikte: “Ürün insha” olarak anılacaktır)
üzerinden solarisBank AG (bundan böyle “solarisBank” ya da “Banka” olarak
anılacaktır) tarafından sunulan çevrimiçi bankacılık hizmetlerini, özellikle kredi
esasına göre yapılacak ödemeler için kullanılan banka hesabını (bundan böyle
“insha Hesabı” olarak anılacaktır) ve ödeme kartını (bundan böyle “insha Kart”
olarak anılacaktır) kapsamaz ya da yönetmez.
c.
KAS ve insha Kullanıcı Arayüzü, sadece ikameti, işyeri ve genel merkezi
Almanya’da bulunan müşteriler için tasarlanmıştır.
d.
Albaraka, Ürün insha’nın türü ya da uygunluğu ile ilgili müşteriye karşı
herhangi bir tavsiye ya da öneri sunmakla ilgilenmez. Albaraka, yasal
danışmanlık ya da vergi tebliği sunmaz. Albaraka, kar payı gelirlerinin ya da kur
farkı kazancının doğru vergi değerlendirmesinden sorumlu değildir.
e.
Albaraka, Alman Bankacılık Yasası’nın 1. ve 1a Maddesine göre
(Kreditwesengesetz, KWG) herhangi bir bankacılık hizmeti vermez. Albaraka,
Alman Ödeme Hizmetleri Denetim Yasası’nın (Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz,
ZAG) 1. ve 8. Maddesine göre ödeme hizmeti sunmaz. Bu özellikle, Albaraka’nın
müşterileri belirlemediğini, hesap açmadığını, hesap sahibi bir kuruluş olarak
hareket etmediğini, ödeme emirlerini yürütmediğini ya
da kabul etmediğini ifade eder.
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2.

solarisBank ile İşbirliği

a.
insha Kullanıcı Arayüzü üzerinden erişilebilen Ürün insha ve herhangi bir
bankacılık hizmetleri (Kıyaslayın. Madde 1/1 1a, Alman Bankacılık Yasası
[Kreditwesengesetz, KWG]) ya da ödeme hizmetleri (Madde 1, Alman Ödeme
Hizmetleri Denetim Yasası [Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz, ZAG]), solarisBank
tarafından müşteriye sağlanır. solarisBank’ın yasal olarak sözleşme imzalama
yükümlülüğü olmadığı sürece, müşteri ile sözleşmelerin akdedilip
akdedilmemesi solarisBank’ın takdirine bağlıdır.
b.
Müşteriyle yaptığı sözleşmeler gereği; solarisBank tarafından Ürün
insha’nın bir parçası olarak üstlenilen işlevler esasen, (i) ZAG’in 1/3 Maddesi
anlamında ödemeler için kullanılan bir banka hesabı olarak insha Hesabı’nın
açılması ve işletilmesi, (ii) Alman Medeni Kanunu’nun 675/f Maddesine göre,
insha Hesabı için ulusal ve uluslararası ödeme işlemlerinin yürütülmesi ve bir
ödeme hizmetleri çerçeve anlaşması sağlanması
(Zahlungsdiensterahmenvertrag), (iii) insha Kartının çıkartılması, ve (iv)
solarisBank’a karşı müşteri belirleme işleminin yürütülmesidir. solarisBank
tarafından sağlanan hizmetler ve müşteri ile akdedilmesi gereken sözleşmeler ile
ilgili ayrıntılar, Bankacılık Hizmet Sözleşmelerinde ortaya koyulur.

3.

KAS’ın Akdedilmesi

Müşteri ile Albaraka arasındaki KAS, çevrimiçi kayıt başarılı bir şekilde
tamamlandıktan sonra imzalanır. Albaraka, bir müşteri ile KAS akdedilmesini
herhangi bir sebep bildirmeksizin reddetmeye hak kazanacaktır.
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4.

insha Kullanıcı Arayüzü

a.
KAS süresince, Albaraka, kayıt işlemini başarıyla tamamlamış olan
müşterilere insha Kullanıcı Arayüzünü bir hizmet olarak sunar. insha Kullanıcı
Arayüzü, “insha” (“Uygulama”) adı verilen mobil uygulamanın üzerinden ya da
Albaraka tarafından sağlanan www.getinsha.com web sitesindeki çevrimiçi
arayüz üzerinden erişilebilir (“Çevrimiçi Arayüz”).
b.
insha Kullanıcı Arayüzünün bir parçası olarak Albaraka tarafından
sağlanan hizmetler, ilgili hizmetlerin yanı sıra müşteri ile solarisBank arasında
akdedilen sözleşmelerin sonuçlanması, yürütülmesi ve idaresine ilişkin teknik
hizmetlerden oluşur. insha arayüzü ile kullanıcılar banka hesabı açabilme, hesap
görüntüleme, Hesap hareketleri görüntüleme, Kart hareketleri görüntüleme,
SEPA bölgesinde para transferi yapabilme işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.
Müşteriler kendilerine sunulan insha Debit Kart ile Mastercard altyapılı
ATM’lerden para çekme, fiziksel ödeme, online ödeme işlemlerini
gerçekleştirebileceklerdir.
c.
Albaraka, insha Kullanıcı Arayüzünü, özellikle müşteriye sunulan
hizmetler, içerikler ve işlevleri herhangi bir zamanda değiştirebilir ve tadil
edebilir. Bu gibi değişiklikler ya da tadiller, ayrıca işbu KAS’a tabidir.

5.

Kullanım Koşulları, Müşteri Yükümlülükleri

a.
Müşteri, insha Kullanıcı Arayüzünü kullanmak için insha Kullanıcı
Arayüzüne internet, internet erişimi ve bir e-posta adresi aracılığıyla erişmek
üzere ilgili teknik ekipmanı elinin altında hazır bulundurmalıdır. insha Kullanıcı
Arayüzünün Albaraka tarafından sağlanması, içerik ya da verinin internet
üzerinden iletimini kapsamaz.
b.
Uygulamayı ve Çevrimiçi Arayüzü kullanmak için gerekli olan asgari ön
şart, işletim sistemi ve Uygulama için en yeni yayımındaki/sürümündeki ilgili
asgari gereksinimleri yerine getiren bir bilgisayar, akıllı telefon ya da benzeri bir
cihazdır. Güvenlik gerekçeleri nedeniyle Albaraka, ilgili işletim sisteminin
herhangi bir güncel olmayan sürümü ve Uygulamanın
eski sürümleri nedeniyle hizmete son verecektir.
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c.
Uygulamayı kullanırken, müşteri Albaraka tarafından sağlanan şekilde
Uygulamanın en son güncellemesini, sürümünü ya da yayınını kullanmakla
yükümlüdür.
d.
Uygulama ve Çevrimiçi Arayüz, haftada 7 gün 24 saat, takvim yılı başına
%99’luk bir zaman süresince kullanıma hazır olacaktır; bu suretle Uygulama ve
Çevrimiçi Arayüz, yılda 88 saatten daha az bir süre için kullanılmayacaktır. Ek
olarak, yukarıda belirtilen kullanılabilirlik, aşağıdaki istisnalara tabidir:
• Planlanmış [144] saatlik Windows bakımı halinde,
• Acil onarım durumunda, aksamalar ve planlanmamış kesinti sırasında.
e.
Uygulamayı ya da Çevrimiçi Arayüzü kullanırken müşteri, herhangi bir
yasadışı eylemde bulunmamakla ya da geçerli yasaları çiğnememekle ya da
üçüncü tarafların haklarını ihlal etmemekle; özellikle endüstriyel mülkiyet
haklarını, telif haklarını ya da diğer fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemekle;
kullanım sırasında sergilediği davranışında karalayıcı, ırkçı ya da saldırgan
ifadelerde bulunmamak ya da bu tür eylemleri üstlenmemekle; virüsler, Truva
atları, casus yazılım, reklam yazılımı, kötü amaçlı yazılım ya da diğer sakıncalı ya
da zararlı programları içeren içerikleri iletmemekle; istenmeyen reklamları
(spam) ya da başka herhangi bir rahatsızlık şeklini yaymamakla yükümlüdür.
f.
Müşteri, giriş bilgilerini (kullanıcı adı, şifre) her zaman gizli tutacak,
bunları yetkisiz erişime karşı korumak için tüm makul önlemleri alacak ve bu
bilgileri üçüncü taraflara açıklamayacaktır. Müşteri, herhangi bir gizliliğin ihlalini
ve kaybı ya da bu giriş bilgilerinin kötüye kullanılmasını ya da bundan
kaynaklanan herhangi bir şüpheyi derhal Albaraka’ya bildirecektir.
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g.
insha Kullanıcı Arayüzü üzerinden sağlanan işlevleri kullanmak için,
müşterinin Albaraka’ya belirli bilgileri ya da kişisel verileri sağlaması gerekebilir.
Ayrıca, Ürün insha ile bağlantılı olarak bu işlevler, bazı müşterilerin kişisel
verilerinin Albaraka ve solarisBank arasında takas edilmesini gerektirir.
Müşterinin bu tür kişisel verileri, insha hesabının durumu ile ilgili bilgi ve insha
Kart ile ilgili bilgilerin yanı sıra diğerlerine ilaveten müşteri tarafından sağlanan
ünvan, isim/isimler, adres, e-posta adresi, cep telefonu numarası, karşılıklı
yazışma adresi (varsa), vatandaşlık, doğum tarihi, doğum yeri, doğduğu ülke,
medeni hal, meslek, mesleğin bulunduğu sektör bilgisi, vergi kimlik numarası ve
vergiye tabi mukimlik, insha Hesabı IBAN ve BIC, belgeleri kapsamaktadır.

6.

Kullanım Hakkı, IP

a.
KAS uyarınca Albaraka, müşteriye Uygulama ve Çevrimiçi Arayüzü
kullanmak üzere sınırlı, münhasır olmayan, devrolunamayan ve alt lisans
verilemeyen bir hak verir. Kullanım hakkı, KAS’ın amacı ve Albaraka tarafından
herhangi bir zamanda sağlanan işlevler ya da içerikler ile sınırlıdır. Kullanım
hakkı, KAS süresi ile sınırlıdır ve KAS süresinin sona ermesiyle geçerliliğini yitirir.
b.
Müşteriye, (i) Uygulamayı ya da Çevrimiçi Arayüzü kiralamak, kiraya
vermek, ödünç vermek, çoğaltmak, yeniden satmak ya da dağıtmak, ya da
onlara erişim sağlamak; (ii) diğer hizmetlerin geliştirilmesi için Uygulamayı ya da
Çevrimiçi Arayüzü kullanmak; (iii) kendisine hiçbir kullanım hakkı verilmemiş
olan Uygulamanın ya da Çevrimiçi Arayüzün işlevselliklerini etkinleştirmek ya da
kullanmak; (iv) Uygulamanın ya da Çevrimiçi Arayüzün kullanım haklarını üçüncü
taraflara devretmek, üçüncü şahıslara Uygulamaya ya da Çevrimiçi Arayüzüne
erişim izni vermek; (v) Telif hakkı Yasasının (Urheberrechtsgesetz) 69d ya da 69e
Maddeleri uyarınca yasal olarak zorunlu olabilecekler dışında, Uygulamanın ya
da Çevrimiçi Arayüzün kaynak kodunu değiştirmek, çevirmek, çoğaltmak ya da
geri derlemek ya da bunların işlevlerini araştırmak; ve (vi) yasal bilgileri, özellikle
Albaraka’nın sınai mülkiyet hakları ya da telif hakları ile ilgili olanları kaldırmak,
gizlemek ya da değiştirmek üzere hak tanınmaz.
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c.
Uygulama ya da Çevrimiçi Arayüz, telif hakkı yasası ve ticari marka
yasası gibi fikri mülkiyet yasaları tarafından korunur. Müşteriye ilişkin bu haklar,
münhasıran Albaraka’ya aittir.

7.

Ücretler

a.
Müşterilerle yapılan işlerdeki ücretler
Insa Kullanıcı Arayüzü bağlamında müşteriye yönelik Albaraka’nın sunduğu
hizmetler için “insha Kullanıcı Arayüzüne Dair Geçerli Ücret Tarifesi”nde
belirtilen ücretler uygulanır. insha Kullanıcı Arayüzü için uygulanan Ücret
Tarifesinin geçerli sürümü, Ek 2 olarak bu belgeye ilave edilmiştir. Bir müşteri
burada yer alan bir hizmetten yararlanıyorsa ve Albaraka ile müşteri arasında
aksi kararlaştırılmadıkça, o zaman insha Kullanıcı Arayüzüne Dair Geçerli Ücret
Tarifesinde belirtilen ücretler uygulanabilir.
Müşteri tarafından temel hizmet için kararlaştırılan ücrete ek olarak yapılan bir
ödemeyi ilgilendiren herhangi bir sözleşme, böyle bir ödeme, Kullanıcı
Arayüzüne Dair Ücret Tarifesinde belirtilmiş olsa bile, Albaraka tarafından
müşteri ile açıkça sonuçlandırılmalıdır.
Aksi kararlaştırılmadıkça, Kullanıcı Arayüzüne Dair Ücret Tarifesinde yer
almayan, Müşterinin talimatlarını takiben sağlanan ve söz konusu koşullarda
sadece ücret karşılığında sağlanmasının beklenebilecek herhangi bir hizmet için
yapılan ödemeler, ilgili yasal hükümler tarafından yönetilecektir.
b.
Genellikle sürekli olarak kullanılan hizmetler için ücretlerde yapılan
değişiklikler
Müşteriler tarafından genellikle ticari iş ilişkisi çerçevesinde sürekli olarak
kullanılan hizmetler için alınan ücretlerde yapılan değişiklikler, müşteriye metin
biçiminde, önerilen yürürlüğe giriş tarihinden en geç iki ay önce sunulacaktır
(Madde 126/b, Alman Medeni Kanunu). Müşteri, değişiklikleri onayladığını ya da
reddettiğini önerilen yürürlüğe giriş tarihinden önce belirtebilir. Müşteri,
değişiklikleri reddettiğini önerilen yürürlüğe giriş tarihinden önce belirtmediği
sürece, değişiklikler, müşteri tarafından onaylanmış sayılacaktır. Albaraka, işbu
bağlı onayı müşterinin dikkatine teklifinde açıkça
sunacaktır. Müşteriye değişiklikler teklif edilirse,
müşteri değişikliklerden etkilenen sözleşmeyi, derhal
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geçerli olmak üzere bedelsiz olarak, değişikliklerin önerilen yürürlüğe giriş
tarihinden önce feshedebilir. Albaraka, işbu fesih hakkını müşterinin dikkatine
teklifinde açıkça sunacaktır. Müşteri sözleşmeyi feshederse, ayarlanmış ücret
feshedilen sözleşmeye uygulanmayacaktır.
Yukarıda belirtilen düzenleme, eğer Albaraka, müşteriler tarafından genellikle
ticari iş ilişkisi çerçevesinde sürekli olarak kullanılan temel hizmetler için alınan
ücretlerde ayarlama yapma niyetindeyse uygulanacaktır. Müşteri tarafından
temel hizmet için kararlaştırılan ücrete ek olarak yapılan bir ödemeyi ilgilendiren
bir ücretin ayarlanması ile ilgili herhangi bir sözleşme, Albaraka tarafından
müşteri ile açıkça sonuçlandırılmalıdır.
c.
Genellikle sürekli olarak kullanılmayan hizmetler için ücretlerde yapılan
değişiklikler
Müşteriler tarafından genellikle ticari iş ilişkisi çerçevesinde sürekli olarak
kullanılmayan hizmetler için alınan ücretlerle ilgili olarak, Uygulama ve Çevrimiçi
Arayüz üzerinden müşterinin kullanımına hazır olan insha Kullanıcı Arayüzüne
Dair Ücret Tarifesi, Albaraka tarafından önceden haber verilmeksizin, herhangi
bir zamanda değiştirilebilir. Burada listelenen fiyatlar, değiştirildikten sonra
meydana gelen tüm işlemlere uygulanır. Her işlem için geçerli fiyatlar,
Albaraka’nın işlemi gerçekleştirdiği tarihte yürürlükte olan fiyatlardır. Müşteri,
herhangi bir işlem öncesinde geçerli fiyatları kontrol etmelidir.
d.
Bankacılık hizmetlerine ilişkin solarisBank ile işbirliği
solarisBank, Banka ile müşteri arasında akdedilen Bankacılık Hizmet
Sözleşmeleri altındaki Ürün insha ile ilgili olarak solarisBank tarafından
müşteriye sağlanacak hizmetler için Albaraka’dan bir ücret alır. Albaraka,
Banka’nın Fiyat ve Hizmet Listesi’nde listelenmiş müşteri hizmetlerini yayımlar.
Sonuç olarak, Banka tarafından Bankacılık Hizmet Sözleşmeleri altında
müşteriden herhangi bir ücret alınmaz.

Hardenbergstaße 32, 10623 - Berlin

8.

Sorumluluk

a.
Albaraka, sadece (a) ila (e) arasında ortaya koyulan hükümler uyarınca
sorumlu olacaktır: (a) Albaraka, kendisinin, yasal vekillerinin, üst düzey
yöneticilerinin ya da işin ifasındaki diğer yardımcıların kasıtlı olarak sebep
oldukları ya da ağır ihmallerinden kaynaklanan kayıplardan sınırlama olmaksızın
sorumlu olacak; (b) Albaraka, kendisinin, yasal vekillerinin ya da işin ifasındaki
diğer yardımcıların kasıtlı olarak sebep oldukları ya da ağır ihmallerinden
kaynaklanan vefat, yaralanma ya da sağlık zararından sınırlama olmaksızın
sorumlu olacak; (c) Albaraka, teminat amacıyla karşılanmış ve teminatın verildiği
tarihte Albaraka tarafından öngörülmüş miktarı (Madde 443 BGB, Alman
Medeni Kanunu) nispetinde, teminat niteliklerinin eksikliğinden kaynaklanan
kayıplardan sorumlu olacak; (d) Albaraka, ürün sorumluluğu olması durumunda,
Alman Ürün Sorumluluğu Yasası uyarınca sorumlu olacak; (e) Albaraka,
kendisinin, yasal vekillerinin ya da işin ifasındaki diğer yardımcıların birincil
yükümlülüklerinin ihlal etmelerinden kaynaklanan kayıplardan sorumlu olacaktır.
Birincil yükümlülükler, KAS’ın özünü oluşturan, KAS’ın akdedilmesi ve
müşterinin güvenebileceği ifası için belirleyici olan söz konusu temel görevlerdir.
Eğer Albaraka, salt ihmal yoluyla birincil yükümlülüklerini ihlal ederse, o zaman
sonraki sorumluluğu, ilgili hizmetin gerçekleştiği tarihte Albaraka tarafından
öngörülmüş miktar ile sınırlandırılacaktır.
b.
Albaraka, sadece ortaya çıkmış olan, uygun ve düzenli veri yedekleme
önlemleri alınmış olan normal bir geri alma maliyetinin miktarı nispetinde veri
kaybından sorumlu olacaktır.
c.
Albaraka’nın daha kapsamlı herhangi bir sorumluluğu, esasa dâhil
değildir.
d.
Albaraka, müşteri ve solarisBank arasındaki sözleşmelerin geçerliliğine
dair hiçbir sorumluluk üstlenmez. Dahası Albaraka, müşteri başvurularının
reddedilme, hiçbir işlem görmeme ya da sadece gecikmeli işlem görme riskine
dair hiçbir sorumluluk üstlenmez. Albaraka, solarisBank’ın müşterinin
kullanımına sunmuş olduğu belgelerin, iletilerin ya da
diğer bilgilerin doğruluğuna dair hiçbir sorumluluk
üstlenmez.
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9.

Cayma Hakkı

a.
Bir tüketici olarak müşteri aşağıda açıklandığı gibi işbu KAS’tan cayma
hakkına sahiptir.
b.
Cayma hakkına ilişkin ihbar:
İşbu sözleşmeden herhangi bir neden göstermeksizin, 14 gün içerisinde cayma
hakkına sahipsiniz.
Cayma süresi, sözleşmenin akdedilmesinden itibaren 14 gün sonra sona
erecektir.
Cayma hakkını kullanmak için işbu sözleşmeden cayma kararınızı anlaşılır bir
beyanla (örn; posta, faks ya da e-posta ile gönderilen bir mektup yoluyla) bize
[insha GmbH, Hardenbergstraße 32, 10623, Berlin, Deutschland, +49 697
9100101, support@getinsha.com] bildirmelisiniz. Ekteki örnek cayma formunu
kullanabilirsiniz ama bu zorunlu değildir.
Cayma kararını belirtilen zamanda bildirmek için cayma hakkının kullanılmasıyla
ilgili iletiyi, cayma süresi dolmadan önce göndermek sizin için yeterlidir.
c.
Caymanın Etkileri
Bu sözleşmeden çekilirseniz, sizden alınan teslim masraflarıda dâhil olmak üzere
(tarafımızdan sunulan en ucuz standart teslim türü dışında bir teslim türü
seçiminizden kaynaklanan ek maliyetler hariç) tüm ödemeleri, gereksiz bir
gecikme olmaksızın ve her durumda, işbu sözleşmeden çekilme kararınızı bize
bildirdiğiniz günden itibaren en geç 14 gün içinde size iade edeceğiz. Bu tür bir
geri ödemeyi, aksi sizin tarafınızdan açıkça kararlaştırılmadıkça, ilk işlem için
kullandığınız aynı ödeme yöntemini kullanarak gerçekleştireceğiz; her durumda,
söz konusu geri ödeme sonucunda herhangi bir masrafa maruz kalmayacaksınız.
d.
Özel Not
İşbu sözleşmenin geri çekilmesi durumunda, eğer böyle bir ek sözleşme, bizim
ve üçüncü taraf arasındaki bir anlaşma temelinde tarafımızdan ya da üçüncü bir
taraftan sağlanan bir hizmeti içeriyorsa, herhangi bir uzak satış sözleşmesine
bağlı kalmazsınız.
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e.
Örnek Cayma Formu
Örnek cayma formu, Ek 3’te bulunabilir.

10.

Fesih Kuralları

a.

İşbu KAS’ın süresi, sınırsızdır.

b.
Müşteri, Albaraka ve müşteri bir süre ya da farklı bir fesih hükmü
kararlaştırmadıkça, istediği zaman, hiçbir bildirim yapmaksızın KAS’ı
feshedebilir.
c.
Makul bir ihbar süresine uyulması ile Albaraka, herhangi bir zamanda
KAS’ı feshedebilir. İhbar süresinin belirlenmesinde, Albaraka müşterinin meşru
kaygılarını dikkate alacaktır. Asgari fesih bildirim süresi, iki ay olacaktır.
d.

Haklı fesih hakkı, etkilenmeksizin saklı kalır.

e.
Ürün insha ve insha Kullanıcı Arayüzü, Albaraka ve solarisBank’ın
işbirliğine dayanmaktadır. Bu nedenle, Albaraka ve solarisBank tarafından
hizmetlerin sağlanması, sırasıyla müşteri, Albaraka arasında ve ilaveten diğer
tarafa solarisBank arasındaki geçerli sözleşmeleri gerektirir. Ayrıca, AB veri
koruma yasası kapsamında solarisBank, müşteri ile akdettiği sözleşmelerin ifası
için gerekli kişisel verilerin işlenmesine ilişkin müşterinin rızasını almaya gerek
duyabilir. Bir müşteri, sözleşmesini Albaraka ya da solarisBank karşısında
feshederse ya da bir müşteri, solarisBank karşısında kişisel verilerin işlenmesine
ilişkin gerekli rızasını geri çekerse, hem Albaraka hem de solarisBank, müşteri ile
akdedilen ilgili sözleşmeyi haklı sebeplerle ve herhangi bir bildirim yapmaksızın
feshetme hakkına sahiptir.
f.
Bu KAS’ın herhangi bir feshinin geçerli olması için metin formunda
iletilmesi gerekmektedir (Madde 126b, Alman Medeni Kanunu).
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11.

Tadiller

a.
Ücretlerde yapılacak değişiklikler hariç olmak üzere, işbu KAS ve
eklerinde yapılacak herhangi bir tadil, önerilen yürürlüğe giriş tarihinden en
geç iki ay önce müşteriye metin biçiminde sunulacaktır (Madde 126b, Alman
Medeni Kanunu). Müşteri, değişiklikleri onayladığını ya da reddettiğini önerilen
yürürlüğe giriş tarihinden önce belirtebilir. Müşteri, değişiklikleri reddettiğini
önerilen yürürlüğe giriş tarihinden önce belirtmediği sürece değişiklikler,
müşteri tarafından onaylanmış sayılacaktır. Albaraka, işbu bağlı onayı müşterinin
dikkatine teklifinde açıkça sunacaktır. Müşteri, aynı zamanda KAS’ı derhal
geçerli olmak üzere, bedelsiz olarak, değişikliklerin önerilen yürürlüğe giriş
tarihinden önce feshedebilir. Albaraka, işbu fesih hakkını müşterinin dikkatine
teklifinde açıkça sunacaktır.
b.
Ücretlerdeki yapılacak herhangi bir değişiklik Madde 7 tarafından
yönetilir.

12.

Muhtelif Hükümler

a.
Dil
KAS’ın akdedilmesine dair mevcut özel dil, İngilizce dili olacaktır. İşbu KAS’ın
diğer dillere yapılacak çevirisi, sadece bilgi amaçlıdır. İngilizce dilindeki metin ve
çeviriler arasındaki tutarsızlıklar olması durumunda, İngilizce dilindeki metin
geçerli olacaktır.
Eğer işbu KAS’ın koşullarının İngilizce dilindeki anlamı, Almanca dilindeki yasal
anlamından farklı ise, Almanca dilindeki anlamı geçerli olacaktır.
İş ilişkisi boyunca müşteri ve Albaraka arasındaki iletişime dair ilgili dil, İngilizce
dilidir.
b.
Hukukun Seçimi, zorunlu tüketici koruma kuralları
Uluslararası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler
Sözleşmesi ve uluslararası özel hukuk hariç olmak üzere, müşterinin mutad
ikametgâhının Almanya’da olması ya da Avrupa Birliği
üyesi olmayan bir ülkede mukim olması kaydıyla, iş bu
KAS’ın uygulanmasında Almanya Federal Cumhuriyeti
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yasaları geçerli olacaktır. Müşterinin mutad ikametgâhının Almanya dışındaki bir
Avrupa Birliği üyesi ülkede olması durumunda, müşterinin bir tüketici olması
kaydıyla, bu koşulun, müşterinin mutad ikametgâhının mukim olduğu ülkenin
zorunlu tüketici koruma kuralları ile uyuşmazlık içinde olmadığı sürece, Almanya
Federal Cumhuriyeti yasaları geçerlidir; söz konusu zorunlu kurallar
etkilenmeksizin kalacaktır.
c.
Burada öne sürülen şartlar ve koşullar, eksiksiz ve nihaidir. Tadiller ve
değişiklikler, herhangi bir şüpheye ya da taraflar arasında akdedilen KAS’ın
içeriği ile ilgili ihtilafa mahal vermemek için metin biçiminde (Madde 126b,
Alman Medeni Kanunu) yapılacaktır.
d.
Müşteri, işbu KAS altındaki herhangi bir hak ya da yükümlülüğü
Albaraka’nın önceden yazılı izin olmaksızın üçüncü bir tarafa devredemez.
e.
Avrupa Komisyonu, http://ec.europa.eu/consumers/odr/ adresinde bir
Avrupa Çevrimiçi Uyuşmazlık Çözüm (ÇUÇ) Platformu kurmuştur. Albaraka,
herhangi bir tüketici uzlaşma kurulu ile uyuşmazlık çözümü davalarına katılmaz.

Ek 1
Albaraka Türk Katılım Bankası HAKKINDA Genel Bilgi

Albaraka’nın Adı ve Adresi

İnternet-Alanı: www.getinsha.com
Telefon: +216 666 01 01
E-posta: support@getinsha.com

Yasal Vekiller

Mesul Müdürler: Yakup Sezer
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Şirketin Ana Amacı

Tamamen Dijital Bankacılık Hizmetleri

Ticari Sicil Girişi

Yerel Mahkeme Berlin

Denetleyici Kurumlar ve Mevduat Teminatı

Albaraka, Alman Bankacılık Yasası’na göre (Kreditwesengesetz, KWG) ne bir
kredi kuruluşu ve finansal hizmetler sağlayan bir şirket, ne de Alman Ödeme
Hizmetleri Denetim Yasası’na göre (Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz, ZAG) bir
ödeme hizmet sağlayıcısı ve ödeme hizmetidir. Albaraka, Alman Finansal
Denetleme Kurumu’nun (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin)
denetimine tabi değildir. Albaraka mevduat kabul etmez ve ne yasal mevduat
teminat planının ne de başka bir mevduat teminat sisteminin bir üyesi değildir.
Ek 2
Aylık Ücretler
Hizmet Tipi

Fiyat

Hesap Yönetim Ücreti

0 Eur

Kart Yönetim Ücreti

0 Eur

Tek Seferlik Ücretler
Hizmet Tipi
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Fiyat

Kart Basım Ücreti (İlk Kart İçin)

0 Eur

Kart Basım Ücreti (İlk Karttan Sonraki Her Bir Kart
İçin)

6 Eur

İŞLEM BAZLI FİYATLAR

Ödeme
İşlemleri

Para
Çekme
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İşlem Tipi

Fiyat

Almanya İçinde Ödeme İşlemleri

0 Eur

SEPA Bölgesinde ve İsveç'te EUR Cinsinden
Yapılan Ödemeler

0 Eur

SEPA Bölgesinde Diğer Ülkelerde EUR Cinsinden
Yapılan Ödemeler

0 Eur

EUR Cinsi Dışında Yapılan Tüm Ödemeler

Ödeme
Tutarının
1,2% 'si

Almanya'daki ATM'lerden Debit Card ile Para
Çekimi

2 Eur

SEPA Bölgesindeki ATM'lerden Debit Kart ile Para
Çekimi (Almanya, İsviçre, Andorra ve Monaco
hariç)

2 Eur

İsviçre, Andorra ve Monaco'da ATM'lerden Debit
Kart ile Para Çekimi

2 Eur

Para
Transferi

Diğer Ülkelerdeki ATM'lerde Debit Kart ile 200
Euro'nun Altında Para Çekimi ($ Para birimi)

1,75 Eur

Diğer Ülkelerdeki ATM'lerde Debit Kart ile 200
Euro'nun Üstünde ve 300 Euro'nun Altında Para
Çekimi ($ Para birimi)

3 Eur

Diğer Ülkelerdeki ATM'lerde Debit Kart ile 300
Euro'nun Üstünde Para Çekimi ($ Para birimi)

5 Eur

Türkiye'ye Para Transferi (0-500 Eur)

4 Eur

Türkiye'ye Para Transferi (500-1000 Eur)

5 Eur

Türkiye'ye Para Transferi (1000-2000 Eur)

6 Eur

Türkiye'ye Para Transferi (2000-5000 Eur)

7,5 Eur

Türkiye'ye Para Transferi (5000-10000 Eur)

12,5 Eur

SEPA İçinde Para Transferi (10 işleme kadar)

0 Eur

Ek 3
Örnek cayma formu
(bu formu, sadece sözleşmeden caymak istersiniz doldurun ve iade edin)
Kime [buraya tacirin adı, coğrafi adresi ve varsa, faks numarası ve e-posta adresi
tacir tarafından eklenecek]:
Ben/biz (*) işbu belge ile aşağıdaki malların satışına (*) dair/aşağıdaki hizmetlerin
sağlanmasına(*) dair sözleşmeden caydığımı/caydığımızı ihbar ederim/ederiz.
(*) tarihinde gönderildi / (*) tarihinde teslim alındı,
•
•

Tüketicinin/tüketicilerin adı,
Tüketicinin/tüketicilerin adresi,
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•
•

Tüketicinin/tüketicilerin imzası (Bu form sadece kağıt üzerinde
bildirilirse),
Tarih

(*) Uygun şekilde silin.
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