KİRALIK KASA SÖZLEŞMESİ
Müşteri Numarası : ..................................
Kasa Numarası : ..................................
1.
Bir taraftan Türkiye İş Bankası A.Ş. .......................
..……………….…. Şubesi (bundan böyle “Banka” olarak
anılacaktır), diğer taraftan…………………………………….
(bundan böyle “Kiracı” olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki
hususlar kararlaştırılmıştır:
2.
Banka işbu sözleşme ile kiracıya, kasa dairesindeki
....………...…...... numaralı kasayı ....…….....….......…. tarihinde
başlayıp ....…….....….......…. tarihinde son bulacak bir süre için
ve peşin ödenecek .........…........……....... lira ücret karşılığında
ve aşağıdaki koşullarla kiralamıştır; kiracı bu şartlara tamamen
uymayı taahhüt ve aksi takdirde Bankanın sözleşmeyi feshe
yetkili olduğunu kabul eder. Kiracı işbu sözleşmeden doğacak
damga vergisini ödemekle yükümlüdür.
3.
Kiralanan kasa ancak para, belgeler, mücevherler,
hisse senedi, tahvil, ticari senetler ve diğer taşınabilir değerlerin
saklanması için kullanılabilir. Banka güvenlik önlemleri
açısından kiracının önünde kasanın içindekileri yoklamak
hakkına sahiptir. Bu yolda Bankanın her isteğinde kiracı hazır
bulunmaya mecburdur.
4.
Kiracı, kiraladığı kasanın içinde tutacağı eşyalardan
bizzat kendisi sorumludur, Banka bunlarla ilgili sorumluluk kabul
etmez.
5.
Kasanın kiralanmasında kiracı, birbirinin aynı olan ve
sözleşmenin sona ermesinde Bankaya iade edilmesi gereken
iki anahtarı .........…........……....... lira depozito bedeli
karşılığında teslim alır. Bu anahtarlardan birinin veya her ikisinin
kaybolması halinde kiracı derhal Bankaya yazılı şekilde haber
vermeye mecburdur. Aksi takdirde işbu kaybolmadan
doğabilecek sonuçlardan dolayı Banka hiçbir sorumluluk kabul
etmez. Her iki anahtarın kaybolması halinde, kiracının
huzurunda ve kilidi kırmak suretiyle Banka kasanın açılması
yoluna gidecektir. Yalnız anahtarlardan birinin kaybolması
halinde kasanın kilidi değiştirilecektir. Kilidin bu suretle
değiştirilmesi veya kırılmasının gerektireceği tamirat için
yapılacak masraflar kiracıya aittir.
6.
Kiracı bu sözleşmeyi imza ettiği anda kasanın
anahtarlarını almış bulunduğunu da beyan eder.
7.
Kiracı kiraladığı kasanın kendi adına diğer bir kişi
tarafından kullanılabilmesi için Bankanın vereceği örneğe göre
düzenlenecek bir vekaletname ile bu kişiye yetki verebilir.
Bununla birlikte vekil tayin edilecek kişinin Bankaya tanıtılması
ve Bankaca uygun görülmesi gerekir. Vekaletname, Bankanın
ilgili memuru huzurunda düzenlenerek müvekkil ile vekil
tarafından imza olunduktan sonra bankanın izni de
vekaletname üzerine kaydedilir. Banka uygun gördüğü takdirde,
vekaletnamenin Notere onaylattırılmasını isteyebilir. Vekil ancak
Bankaya yazılı şekilde bildirimde bulunmak suretiyle azledilebilir.
Vekilin azlinden Banka haberdar olmadıkça vekaletname

hükmünü kaybetmez. Kanunen belirlenmiş durumlarda vekalet
sona erer ise, ilgililer tarafından Bankaya yazı ile bildirilmedikçe
Banka olaydan haberdar olmuş sayılmaz.
8.
Kiracı veya vekili, kasa dairesine girerken her
seferinde, ziyaret işlemini Banka görevlisi vasıtasıyla sisteme
kaydettirmek ve işlem sonucunda üretilen dekontu imzalamak
zorundadır.
9.
Birden çok kişiye ortaklaşa kiralanan kiralık kasalarda,
kasa dairesine ortaklardan herhangi birisi yalnız olarak da
girebilir ve söz konusu kiralık kasa üzerinde kasanın kapatılması
da dahil olmak üzere her türlü tasarrufta tek başına bulunabilir.
Banka bu hususun doğurabileceği sonuçlardan hiçbir
sorumluluk kabul etmez.
10.
Kiracı anahtarı kilitten bizzat çıkarmaya mecburdur.
Kiracının anahtarını kasanın kilidinde unutmasından dolayı
Banka hiçbir sorumluluk yüklenmez.
11.
Kira sözleşmesi, sona erme tarihinde Banka ve kiracı
tarafından feshedilmediği veyahut kiracı her iki anahtarı iade
etmediği takdirde sözleşme birer yıl süreyle kendiliğinden
yenilenmiş olacaktır. Her durumda kiracının kasayı
kullanabilmesi için kira bedelini her yıl izleyen dönemlerin kira
gününde peşin olarak ödemesi gerekir.
12.
Kiracı; işbu Sözleşmenin kendisi veya vekili tarafından
imzalanması suretiyle kasayı kiraladığı tarihte; Bankanın
tercihine göre, bu tarihi takip eden takvim yılının ilk gününe veya
Banka’nın belirleyerek kiracıya bildireceği tarihe kadar olan kira
dönemine ait kira bedelini, depozito ücreti ile birlikte peşin olarak
ödemeye mecburdur. Banka; kira bedeli peşin ödenen ilk
dönemi izleyen birer yıllık kira dönemlerinde, kira bedelleri
ve/veya depozito ücretlerinde, ilgili mevzuat gerektiriyorsa,
müşteriye bildirimde bulunarak ya da müşterinin onayını alarak,
yapacağı artış tutarlarının tamamını, kiracının Banka nezdindeki
TL/YP Mevduat Hesabına, Yatırım Hesabına, talebine dayalı
olarak Kredili Mevduat Hesabına ve/veya Kredi Kartı Hesabına
borç kaydetmeye ve tahsil etmeye yetkilidir. Kredili Mevduat
Hesabına ya da Kredi Kartı Hesabına borç kaydı yapıldığı
takdirde, kayıt tarihinden itibaren Bankaca belirlenen faiz, Banka
ve Sigorta Muameleleri Vergisi ve Kaynak Kullanımını
Destekleme Fonu tahakkuk ettirmeye bu konuda ayrıca talimat
alınmasına gerek olmaksızın yetkilidir. Kasanın birden fazla kişi
tarafından ortak kiralandığı durumlarda kiracılardan her biri kira
bedeli ve depozito ücretinden müteselsilen sorumludur.
13.
Banka, kira bedelini ve/veya depozito ücretini
ilan/duyuru/bildirim suretiyle (ilgili mevzuatın özel usuller
öngördüğü hallerde ise bu usullere uygun olacak şekilde bildirim
yapmak ya da onay almak suretiyle) artırmaya ve yeniden
tespit edilen tutarları kiracının TL/YP Mevduat Hesabı, Yatırım
Hesabı, talebine dayalı olarak Kredili Mevduat Hesabı ve Kredi
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Kartı Hesabı da dahil olmak üzere her türlü hesabından tahsil
etmeye yetkilidir.
14.
Kiracı sona erme tarihinde sözleşmeyi fesheder ve
kasanın anahtarlarını geri vermezse anahtarları teslim edeceği
tarihe kadar geçecek sürenin kira bedelini ödemeye mecburdur.
15.
Kira sözleşmesinin sona ermesinde kasa
anahtarlarının Bankaya iade edilmemesi ve Bankanın kiralık
kasa sözleşmesi nedeniyle doğan alacağının kiracı tarafından
ödenmemesi halinde, Bankanın, Noter aracılığıyla kasayı
açtırmaya, alacağına karşılık olarak kasa içindeki değerleri
almaya ve saklamaya ve yasal mevzuata uygun olarak
satmaya/sattırmaya hakkı vardır. Bu yolda yapılacak tüm
masraflar kiracıya aittir.
16.
Banka kira bedelinin henüz geçmemiş süreye ait
bölümünü geri vererek on beş gün önceden yazılı olarak
bildirimde bulunmak kaydıyla, işbu kira sözleşmesini süresinden
önce feshetmek hakkına sahiptir. Kiracı da on beş gün önceden
yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla, işbu kira
sözleşmesini feshedebilir. Sözleşmenin Banka veya kiracı
tarafından feshi tarihinden itibaren on beş gün içinde kiracı
anahtarları Bankaya geri vermediği takdirde Banka 15.
maddede sözü geçen önlemlere başvurmak hakkına sahiptir.
17.
Kiracının ölümü halinde mirasçılara, kasa içindekiler
ancak veraset ilamının ibrazı üzerine ve hep birlikte veya
müşterek mümessil ya da birlikte yahut ayrı ayrı tayin edecekleri
vekilleri aracılığı ile başvurmaları şartıyla yetkili vergi memuru
önünde yapılacak tespitten sonra verilebilir.
18.
Şubenin bir binadan diğer bir binaya taşınması halinde
Bankanın kasayı da yeni binaya nakletmek hakkı saklıdır. Bu
durumda Bankanın, yazılı bildirim ile süre vererek kiracıdan
kiralık kasasını boşaltmasını istemek hakkı vardır. Verilen süre
içerisinde müşterinin kasayı boşaltmaması halinde Banka
sözleşmeyi feshedebilecek ve 15. maddede sözü edilen
önlemlere başvurabilecektir.
19.
Kiracının aldığı Kiralık Kasa hizmetinden ötürü
Bankaya karşı doğmuş ve doğacak her türlü borçları nedeniyle,
KİRACI
Adı Soyadı
Adres
Telefon
İmza

: ………………………………………………
: ………………………………………………
: ………………………………………………
: ………………………………………………

Banka, kiracıya ait kiralık kasalar ve bunlar içindeki her türlü
değerler üzerinde hapis hakkına sahiptir. Kiracı, bunların
Bankaya rehnedilmiş olduğunu, Bankanın bu rehinleri icra
dairelerine veya diğer herhangi bir resmi makama başvurmak
zorunluluğu olmaksızın dilediği anda ve uygun göreceği
şekillerde, açık artırmaya ve diğer kanun yollarına gerek
kalmaksızın özel olarak paraya çevirmek ve bedelinden
alacaklarını tahsil etmek hakkına sahip bulunduğunu kabul
eder. Bankanın, işbu sözleşme kapsamında kiracıya ait kiralık
kasalar ve bunlar içindeki her türlü değerler üzerindeki hapis
hakkı, müşterinin aldığı Kiralık Kasa hizmetinden ötürü Bankaya
karşı doğmuş ve doğacak tüm borçlarının tasfiyesine kadar
devam edecektir.
20.
Taraflar, işbu sözleşmeden doğacak her türlü
anlaşmazlıkta Türk Hukuk Kurallarının uygulanacağını ve
anlaşmazlıkların çözümünde, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri
Kanunu’nun 5 ila 15. maddelerinde belirtilen mahkeme ve icra
dairelerinin yetkili olduğunu; ayrıca karşı taraf tacir ya da kamu
tüzel kişisi ise …….……….. Mahkeme ve İcra Dairelerinin de
yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
21.
Müşteri, işbu sözleşmedeki hususların yerine
getirilmesi amacıyla yapılacak her türlü yazışma ve tebliğler için,
aşağıda belirteceği adresine yapılacak tebligatın geçerli
olacağını, bu adrese tebligat yapılamaması halinde, Adres Kayıt
Sistemi’nde bulunan yerleşim yeri adresine yapılacak
tebligatların şahsına yapılmış sayılacağını, o yerde bulunmasa
bile, tebligatın iade edilmeyerek Tebligat Kanunu’nun 21.
Maddesinin uygulanacağını kabul eder.
22.
Banka, işbu Sözleşme kapsamındaki ürün ve
hizmetlere ilişkin yapacağı bildirim ve/veya ilanlara ilgili ürün ve
hizmetin mahiyetine göre Banka internet sitesinde, şube
panolarında, internet şubesinde, ATM’lerde, hesap ekstre ve
özetlerinde yer verebilecek veya bildirim ve/veya ilanları
Müşteri’nin Banka kayıtlarında yer alan adresine, telefon
numarasına veya elektronik posta adresine gönderebilecektir.

BANKA
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
………………………………Şubesi
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Kiralık Kasa Rehin Sözleşmesi

Tarih:……/……./………..

Türkiye İş Bankası A.Ş. ile imzaladığımız Kiralık Kasa Sözleşmesinden doğmuş doğacak borçlarımın teminatını oluşturmak üzere,
Türkiye İş Bankası A.Ş. …………………………………………………….. Şubesi nezdindeki ……………………………………….
no’lu hesabımızda bulunan paraları (ya da paraların …………………………………..….. TL’lik kısmını) fekki Türkiye İş Bankası A.Ş.
tarafından bildirilinceye kadar Türkiye İş Bankası A.Ş.’ye rehnettim.
Saygılarımla,
Tarih

:

Müşterinin Adı-Soyadı :
İmza

:
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KİRALIK KASA ÜRÜN BİLGİLENDİRME FORMU
İş bu form Türkiye Bankalar Birliği’nin 1.9.2013 tarihinde yürürlüğe giren bireysel müşteriler ile yapılacak sözleşmeleri düzenleyen ve
bireysel müşterilere uygulanan bankacılık tarifelerinin bilgilendirilmesi yükümlülüğü getiren Tebliğ kapsamında, bireysel müşterilere
uygulanan Bankamız ilani bankacılık hizmetleri tarifesi hakkında müşterilerimizin açık ve doğru bir şekilde bilgilendirilmesi amacıyla
hazırlanmıştır.
TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI:
ÜRÜNÜN ADI/TANIMI : Kiralık Kasa
Kira Bedeli: Kiralık kasa bazında yıllık dönemlerde tahakkuk edilmekte ve nakden/hesaben tahsil edilmektedir. Tahsilat işlemi,
bakiyesi müsait herhangi bir cari hesabınızdan gerçekleştirilebilecektir. Hesaplarınızın bakiyesinin ilgili dönemde yetersiz olması
durumunda izleyen her gün bakiye kontrol edilerek kısmi tahsilat gerçekleştirilmektedir.
MASRAFIN
ADI

Depozito

MASRAF TUTARI
Kira Bedeli
Kira Bedeli
(BSMV Hariç) (BSMV Hariç)

Tüm
Kasalar

Standart

Robot Kasa

Küçük

250

420

840

Orta

250

500

1.000

Büyük

250

680

1.360

TAHSİL YÖNTEMİ
TAHSİLAT PERİYODU
TAHSİLAT ŞEKLİ
Depozito
İlk Kiralama
Tarihinde
İlk Kiralama
Tarihinde
İlk Kiralama
Tarihinde

Kira Bedeli
Kira Bedeli
Depozito
(BSMV Hariç)
(BSMV Hariç)
Yıllık

Peşin

Peşin

Yıllık

Peşin

Peşin

Yıllık

Peşin

Peşin

ÜCRETLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ VE DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMLERİ:
Bu formdaki ücretlerde, bir takvim yılı içinde Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yılsonu itibariyle açıklanan yıllık tüketici fiyatları
endeksi artış oranının 1,2 katını geçmeyecek dönemsel değişiklikler, 30 gün önceden tarafınıza yazılı olarak ya da eposta, ATM,
telefon, kısa mesaj veya benzeri araçlarla bildirilecektir. Bildirim tarihinden sonraki 15 gün içinde ürünün veya hizmetin kullanımından
vazgeçme hakkınız bulunmaktadır. Bu hakkın kullanılması halinde tarafınızdan hiçbir şekilde yeni döneme ait ek bir ücret tahsil
edilmeyecektir. Vazgeçme hakkını kullanmanız halinde Banka söz konusu ürün veya hizmeti vermeyi durdurma hakkını saklı tutar.
Ürünü kullanmaya veya hizmeti almaya devam etmeniz halinde ücret değişikliğinin kabul edildiği varsayılır.
Bu formdaki ücretlerde, bir takvim yılı içinde Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yılsonu itibariyle açıklanan yıllık tüketici fiyatları
endeksi artış oranının 1,2 katını geçen dönemsel değişikliklerde ise onayınız alınacaktır.
TAHSİLAT ŞEKLİ:
Ürün ve hizmet tipine göre, nakden veya hesaben veya müşterinin talebine bağlı olarak kredi kartı hesabına borç kaydedilmek veya
kredili mevduat hesabının limitinden tahsil edilmek suretiyle yapılır.
Yukarıda özetlenen konular dışında her türlü detaylı bilgi Kiralık Kasa Sözleşmesin’de yer almakta olup, dikkatle inceleyebilmeniz ve
anlaşılmayan konularda Bankamızdan detaylı açıklama talep edebilmeniz amacıyla …………………………………….
Sözleşmesine ek ve ayrılmaz bir parçası olan bu formun bir nüshası tarafınıza teslim edilmiştir.
Okuyup uygun bulmanız durumunda, bu 2(iki) nüsha düzenlenmiş formu imzalayarak 1(bir) nüshasını saklayınız.
Banka yetkilileri Adı Soyadı ve İmzası:
Müşterinin Adı Soyadı ve İmzası:
Tarih:
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