OGS İş Bankası’nda

OGS cihaz kiti içindekiler:

OGS cihazınız, İş Bankası'nda...
Köprü ve otoyol geçişleriniz için İş Bankası müşterilerine özel OGS cihazları ile OGS’nin avantajlarından
yararlanabilirsiniz.

OGS cihazı, tutucu, temizleme mendili
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Tutucuyu, OGS cihazı üzerindeki yuvasına
şekildeki gibi yerleştirin.
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İş Bankası OGS cihazınızla gişe kuyruklarını ve geçiş ödemelerini sorun olmaktan çıkarın. OGS cihazınız
ile kolay ve hızlı geçiş yaparken, İş Bankası hizmet kalitesiyle güvenli ve rahat işlem yapma ayrıcalığını
yaşayın.
OGS cihazınızı, aracınızın ön camına monte etmeniz yeterlidir. Otoyol ve köprülerde OGS şeritlerine
ayrılan gişelerden aracınızla durmaksızın geçiş yapabilirsiniz. Geçiş ücretinizin ödendiğini, OGS
gişesindeki elektronik paneller ve cihazınızın vereceği sesli sinyalden anlayabilirsiniz.
OGS cihazınızı almak için şubelerimize başvurabileceğiniz gibi, 1. sınıf OGS cihazı talepleriniz için
İnternet Şubemiz veya Bankamatiklerimizden de talepte bulunabilir, cihazınızın adresinize teslim
edilmesini sağlayabilirsiniz.
Geçişlerinizi İnternet Şubemizden her an izleyebilir, OGS hesap özetinizin e-posta ile tarafınıza iletilmesini
isteyebilir, cihazınızla ilgili bilgi alabilirsiniz.
Size Özel OGS Cihazı:

OGS cihazınızı, aşağıda yer alan ™Önemli Not∫
kısmındaki açıklamaları dikkate alarak,
tutucunun yerleştirildiği yüz araç camına
bakacak şekilde araç camına takın. OGS
cihazınızı monte edeceğiniz yeri belirleyin.
Cihazın, dikiz aynanızın arkasında görüşünüzü
engellemeyecek bir noktada olacağından emin
olun.

OGS cihazınıza, İş Bankası kredi kartınız veya ek hesap limiti tanımlı vadesiz TL hesabınızdan vereceğiniz
talimat ile otomatik olarak yükleme yapılacaktır. Yüklemeler, cihazınızın bakiyesi belirlenen tutarın
altına indiğinde, sizin belirleyeceğiniz sabit bir tutar üzerinden gerçekleştirilir. Cihazınızla geçiş
yapabilmeniz için, cihazınızda mutlaka önceden yüklenmiş tutar bulunmalıdır. Yükleme yapılamaması
durumunda, geçişlerinizde gişelerdeki elektronik panelden düşük bakiye uyarısı alacaksınız. Bu durumda,
cihazınızın kara listeye alınmaması için, bir sonraki geçişinizden önce kredi kartınızı, cari hesabınızı
veya ek hesap limitinizi müsait hale getirmeniz gerekmektedir.
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OGS cihazınızı yerleştireceğiniz araç camınızda
belirlediğiniz bölgeyi temizleme mendili ile
silin. Cihazı yapıştıracağınız yer kuru ve en az
15 C sıcaklıkta olmalıdır. Gerekli ise camı kuru
bir bezle silin veya araç havalandırmanızı
kullanarak ısıtın.
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Tutucu üzerindeki yapışkan bantın koruyucu
kağıdını çıkarın.
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OGS cihazınızı, belirlediğiniz alana, dik olarak,
dikkatli biçimde yapıştırın ve en az 10 saniye
boyunca bastırarak tutun. Yapıştırdıktan sonra
24 saat süreyle cihazınızı yerinden oynatmayın.

ÖNEMLİ NOT:
Aracınızın ön camında siyah beneklerle taralı
bir alan var ise (genellikle camın üst orta
kısmında bulunmaktadır) OGS cihazınızı bu
alan içine yapıştırmanız gerekmektedir.
Detaylı bilgi için KGM’nin web sitesine
(www.kgm.gov.tr) bakabilirsiniz.

ÖNEMLİ NOT: OGS cihazınızda yüklü tutarın tamamen tükenmesi durumunda, yapacağınız ilk geçişte
OGS cihazınız kara listeye alınacak ve bundan sonra yapacağınız geçişlerin ücretleri Karayolları Genel
Müdürlüğü’ne (KGM) ödenemeyecektir. OGS cihazınızın bakiyesini müsait hale getirmeniz durumunda
cihazınız kara listeden çıkartılacak ve cihazınızın kara listeden çıkartıldığı tarihten önceki 7 günlük
süre içerisinde yapmış olduğunuz geçişlerin ücretleri OGS cihazınızın bakiyesinden düşülerek KGM’ye
ödenecektir. KGM tarafından belirlenen 7 günlük sürenin dışında kalan geçişlerinizin ücretleri ise
KGM’ye ödenemeyecek olup, bu geçişler için KGM tarafından aracınızın plakasına geçiş ücreti üzerinden
11 kat ceza uygulanacaktır. Diğer taraftan KGM, sahibi olduğu OGS uygulamasında değişiklik yapma
hakkına sahip olduğundan, yukarıda bilgilerine yer verilen uygulama detayları da KGM tarafından
değiştirilebilecek olup, güncel OGS uygulamasının www.kgm.gov.tr sitesinden takip edilmesi uygun
olacaktır.
Araçlar, KGM tarafından ödeyecekleri ücretler açısından sınıflara ayrılmıştır. KGM tarafından belirlenen
araç sınıfları listesine www.kgm.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. OGS cihazınız kullandığınız aracın
sınıfına uygun olmalıdır. OGS cihazınıza ilişkin araç sınıfı cihazınızın üzerinde yer almaktadır.
Plakanız OGS cihazınıza tanımlıdır. Geçiş esnasında cihazınız okunamasa dahi, geçişiniz plakanızdan
tespit edilecek ve geçiş ücretiniz OGS hesabınızdan ödenecektir. Bu nedenle, cihazınızı plakasını
belirttiğiniz araçta kullanmalı, plakada bir değişiklik olması durumunda Bankamıza bildirmelisiniz.
Plaka ve diğer bilgilerinizi İnternet Şubemizden değiştirebilirsiniz. OGS cihazınızın geçiş sırasında
okunamaması nedeniyle uygulanan plakadan ücretlendirme yöntemi, KGM tarafından 10 geçişe kadar
normal ücret üzerinden uygulanmaktadır. Plakadan tespit edilen 10 geçişten sonra, bu tür geçişler için
cezalı ücretler uygulanmaktadır.
Geçiş bilgileri KGM sisteminde 45 gün süre ile tutulmaktadır. Bu nedenle, cihazın okunamaması vb.
nedenlerle, geçişin geçiş yapılan mesafeden daha uzun mesafe için ücretlendirilmesi gibi durumlarda
yapılacak itirazların 45 günlük süre içerisinde KGM’ye iletilmesi gerekmektedir.
Satın alacağınız OGS cihazınız 4 yıl garantilidir. Garanti kapsamında arızalanan cihazlarınız, garanti
süresinde ücretsiz olarak yenilenecektir. Müşterilerin kullanım hatası sonucu arızalanan cihazlar
(kırılma, ıslanma, yanma, düşme vb. nedenlerle) garanti kapsamında değildir.

