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PROTOKOL 
 

KONU 

 
Bu Protokolün amacı; işbu Protokol kapsamında belirlenen özel koşullar ile DERNEK ÜYE'lerine, katılım 
bankacılığı esasları doğrultusunda mal ve hizmet finansmanına yönelik kredi kullandırılması ile kart, pos ve 
diğer bankacılık ürün ve hizmetlerin ilişkin usul ve esasların düzenlemesidir.  

 

 

KURUMSAL FİNANSMAN DESTEĞİ 
 

Kredilendirilmesi uygun görülen ÜYE'ler, BANKA'ca belirlenen şartlar dahilinde ve cari mevzuat esasları 
doğrultusunda, ticari faaliyetleri ile ilgili olarak satın alacakları mal ve hizmetlerin finansmanında kullanmak 
üzere KFD kullanabileceklerdir. Söz konusu krediler için ŞUBE'ce uygulanabilecek kar payı marjları ve diğer 
bilgileri aşağıda belirtilmiştir. 
 
 
Geçerli Olacak Fiyat Tablosu 
 
Ürün Fiyat Vade 
TL Fonlar Bankanın A fiyat segmentinden 2 puan 

indirim uygulanacak olup, uygulanacak 
güncel kar oranları her revizede DERNEK’e 
bildirilecektir. 

Azami 36 ay 

EUR Fonlar Bankanın A fiyat segmentinden 2 puan 
indirim uygulanacak olup, uygulanacak 
güncel kar oranları her revizede DERNEK’e 
bildirilecektir 

Azami 24 ay  

 
Ürünler: İşletme Kredisi, Finansal Kiralama, İthalat Kredisi, İhracat Kredisi, Taksitli Ticari Krediler (Ticari Taşıt, 
Ticari Konut/İş Yeri, Ticari Arsa) 

 
Azami Kullandırım Tutarı: Bir müşteri için toplam kullandırım 500.000 TL veya 250.000 EUR tutarını 
geçemez. 

Taksit Yapısı: Eşit sıra taksit. 
 
Diğer Bilgiler: 

 Krediye bağlı olarak ortaya çıkacak bilcümle vergi, resim, harç ve burada sayılı olanlarla sınırlı olmamak 
üzere oluşmuş ve oluşabilecek bilcümle mali ve kamusal yükümlülüklerin tümü, yükümlüsü BANKA olsa dahi 
ÜYE'lerce karşılanacağı konusunda TARAFLAR mutabıktırlar. 

 BANKA ilgili finansman kullandırım oranında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 
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GAYRİ NAKDİ ve DIŞ TİCARET 

Kredilendirilmesi uygun görülen ÜYE'ler, BANKA'ca belirlenen şartlar dahilinde ve cari mevzuat esasları 
doğrultusunda, ticari faaliyetleri ile ilgili olmak üzere Teminat Mektubu ve Dış Ticaret ürün ve hizmetleri 
kullanabileceklerdir. Söz konusu ürün ve hizmetler için ŞUBE'ce uygulanabilecek kar payı marjları ve diğer 
bilgileri aşağıda belirtilmiştir. 
 
Geçerli Olacak Fiyat Tablosu 

 

Ürün Avantaj Fiyat 
Teminat Mektubu  % 0,9 +BSMV komisyon oranı - 

İhracat Akreditif Paketi  Swift 
 Özel Kurye 
 İhbar Komisyonu 
 Ödeme Komisyonu 

110 USD+ BSMV* 
 

Dosya İnceleme Masrafı Teyitli ve teyitsiz akreditiflerde; 
 İlk inceleme Ücretsiz,  
 2. incelemelerde %50 indirim** 

100 USD+ BSMV 

Dijital İşlemler İnternet bankacılığı ve mobil bankacılık 
üzerinden gerçekleştirilen tüm dış 
ticaret işlemleri Ücretsiz 

- 

*BANKA’nın ilgili Satış Müdürlüğünden onay alınmak kaydıyla ve müşteri verimliliğine istinaden %30 
oranında indirim yapma hakkı saklıdır. 

**BANKA’nın ilgili Satış Müdürlüğünden onay alınmak kaydıyla ve müşteri verimliliğine istinaden %50 
oranında indirim yapma hakkı saklıdır. 

TAŞIT KREDiSİ 
 

Kredilendirilmesi uygun görülen ÜYE'ler, BANKA'ca belirlenen şartlar dahilinde ve cari mevzuat esasları 
doğrultusunda, bireysel faaliyetleri ile ilgili olarak satın alacakları taşıtları finansmanında kullanmak üzere taşıt 
finansmanı kullanabileceklerdir.  
 
Taşıt Kredisi Fiyat: Söz konusu krediler için ŞUBE'ce 0 km ve 2. El araçlar için uygulanabilecek kar payı marjları 
tabela fiyatından 1 puan düşük olacaktır.  

 

Krediye bağlı olarak ortaya çıkacak bilcümle vergi, resim, harç, ve burada sayılı olanlarla sınırlı olmamak 
üzere oluşmuş ve oluşabilecek bilcümle mali ve kamusal yükümlülüklerin tümü, yükümlüsü BANKA olsa dahi 
ÜYE'lerce karşılanacağı konusunda Taraflar mutabıktırlar. 

BANKA ilgili finansman kullandırım oranında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 
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KONUT KREDiSİ 
 

Kredilendirilmesi uygun görülen ÜYE'ler, BANKA'ca belirlenen şartlar dahilinde ve cari mevzuat esasları 
doğrultusunda, bireysel faaliyetleri ile ilgili olarak satınalacakları konutların finansmanında kullanmak üzere 
konut finansmanı kullanabileceklerdir. Söz konusu krediler için ŞUBE'ce uygulanabilecek kar payı marjları tabela 
fiyatından 1 puan düşük olacaktır.  

 

Krediye bağlı olarak ortaya çıkacak bilcümle vergi, resim, harç, ve burada sayılı olanlarla sınırlı olmamak 
üzere oluşmuş ve oluşabilecek bilcümle mali ve kamusal yükümlülüklerin tümü, yükümlüsü BANKA olsa dahi 
ÜYE'lerce karşılanacağı konusunda Taraflar mutabıktırlar. 
 
Konut Finansmanı desteğiyle kullandırılan fonların azami finansman tutarı 500.000 TL’dir. Tahsis Ücreti 
finansman tutarının %0,5’idir. 
 

BANKA ilgili finansman kullandırım oranında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

 

DİĞER ÜRÜN/HİZMET KOŞULLARI 
 
BUSİNESS KART BİLGİLERİ 
 
World Business Card için yıllık kullanım ücreti ve limit kullanım ücreti BANKA tarafından alınmayacaktır. 50.000 
TL ye kadar işlemlerinde 9 taksite varan avantajlardan ÜYE’ ler yararlanabilecektir.* 
 
*Belirlenen limit müşterinin BANKA’ ya olan verimliğine göre değişkenlik göstermektedir. Taksitli işlemler Word 
özellikli anlaşmalı üyelerde geçmektedir. 
 
PLATINUM KART BİLGİLERİ 

 
Platinum kartına sahip ÜYE’ lerden BANKA yıllık kullanım ücreti almayacaktır. ÜYE’ ler World Platinum Kart ile 
medikal, yol, seyahat ve daha pek çok konuda ayrıcalık sunan Asistans Hizmetleri'nden ücretsiz 
faydalanabileceklerdir. 
 
ALNEO POS 
 

 Alneo Üye İş Yerleri sadece Alneo Cüzdan sahiplerinden değil, tüm banka/kredi kartı sahiplerinden de 

uygun oranlar ile ödeme gerçekleştirebilecektir. OCR teknolojisi ile müşteriler doğrudan banka/kredi 

kartı detaylarını paylaşarak güvenli bir şekilde ödeme gerçekleştirilebileceklerdir. 

 Alneo Cüzdan sahipleri Alneo Üye İş Yerlerinde tüm ödemelerini karekod kullanarak yüksek güvenlik 

standartları ile saniyeler içerisinde gerçekleştirebileceklerdir. 

 Ödemeler zaman ve mekan bağımsız tahsil edebilecektir. Alneo Üye İşyerleri tahsilatlarını 
gerçekleştirmek istediği müşterilerine SMS/Link ile ödeme talimatı göndererek ödemelerini tahsil 
edebileceklerdir. 
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ÜYE’LERE ÖZEL GRUP BİREYSEL EMEKLİLİK PAKETİ; 
 
DERNEK ÜYE’lerine aşağıda yer alan bireysel emeklilik planı hizmeti ŞUBE’lerimizce sunulacaktır 

 

Plan 
Adı 

Plan 
Tipi 

Giriş 
Aidatı 
(Giriş) 

Giriş Aidatı (Çıkış) 
Asgari 

Katkı Payı 
Tutarı 

Birikimden 
Alınan Katkı 

Payı 

Ek 
Katkı  
YGK 

Ara 
Verme 

G41 GBBES YOK 

Sözleşmenin 5. Yılı dolmadan önce ayrılma 
durumunda ertelenmiş giriş aidatı alınır. 
Her sözleşme yılı için ilgili takvim yılının ilk 
6 ayında uygulanacak ABAÜ’ nün %8,5 ‘ine 
karşılık gelen tutarın sözleşmenin 5. Yılı 
sonuna kadar olan süreye karşılık gelen 
toplam tutarından ayrılma tarihine kadar 
yönetim gider kesintisi ve/veya ara verme 
kesintileri ve/veya peşin giriş aidatı olarak 
tahsil edilmemiş kısmı ertelenmiş giriş 
aidatı olarak birikimden indirilir. Tahsil 
edilmeyen yıllara ait kesintinin 
hesaplanmasında ayrılma tarihinin ilgili 
takvim yılının ilk 6 ayında uygulanacak 
ABAÜ dikkate alınmaktadır. 

109 TL 

* 1. yıl için 60 TL 
* 2. yıl için 24 TL 
* 3. yıl için 24 TL 
* 4. yıl için 24 TL 
* 5. yıl için 24 TL 

YOK 5 TL 

 

 BANKA asgari katkı payında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 
 
 
 
 
 
MASRAFSIZ BANKACILIK 
 
BANKA’da açılacak TL, Döviz veya Altın tüm cari ve katılma hesaplarından hiçbir koşul gerektirmeksizin hesap 
işletim ücreti tahsil edilmeyecektir. BANKA’nın Mobil, İnternet Şube, ATM ve Alo Albaraka üzerinden yapılacak 
tüm EFT ve Havale işlemleri ücretsizdir. 
 

 
Mobil, İnternet Şubesi ve ATM’lerden Ücretsiz yapılan diğer işlemler; 

 
• Kredi Kartı Ödemeleri 
• Döviz Alış / Satış 
• Fatura Ödemeleri 
• MTV Ödemeleri 
• Trafik Para Cezası Ödemeleri 
• Vergi Ödemeleri* 
• SGK Ödemeleri* 
• Bağış Ödemeleri* 
• Hac-Umre Ödemeleri* 

 
*Albaraka Mobil’de ilgili işlemler yapılamamaktadır. 
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TEMİNAT 

 
BANKA'nın herhangi bir ÜYE'ye kredi kullandırmaya ilişkin takdir yetkisi tamamen kendisine ait olduğu 
gibi, kredi ile ilgili olarak şahsı veya aynı teminat tesis ettirmeye ilişkin bilcümle takdir yetkisi tamamen 
BANKA'dadır. 

 
 
 Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD)           ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI AŞ.  


