DİJİTAL KUMBARA SÖZLEŞMESİ
Dijital Kumbara Bluetooth özelliği açık olan bir akıllı cep telefonundan İşCep içerisindeki “Dijital
Kumbara” uygulaması ile 18 yaşından küçük ait çocuğa vadesiz TL mevduat hesabına para transferi
(havale işlemi) yapılabilmesine ve gerçekleştirilen para transferlerinin ve çocuğa ait Vadeli Kumbara
Hesabı ile bu hesaba bağlı vadesiz TL mevduat hesap bakiyelerinin dijital ekran üzerine
yansıtılmasına yarayan bir cihazdır.
Dijital Kumbara, Bluetooth vasıtasıyla İşCep içerisindeki Dijital Kumbara uygulaması ile
haberleşerek;
-Transfer edilen tutarı
-Transfer edilen tutar özelinde gönderici tarafından yazılan mesajı
-Çocuğa ait vadesiz hesap ile Vadeli Kumbara Hesabının toplam bakiyesini
-Birikim için hedeflenen tutarı ve bu hedefe yaklaşma oranını
dijital ekranda görüntüleyecektir.
Dijital Kumbara ekranında Dijital Kumbaranın açık olması halinde ve yalnızca İşCep üzerinden
Dijital Kumbara uygulaması ile gerçekleştirilecek para transferleri görüntülenecektir.
Dijital Kumbaraya tanımlı ve 18 yaşından küçük çocuğa ait vadesiz TL hesabın İşCep içerisindeki
Dijital Kumbara uygulaması dışındaki yöntemler (para yatırma, çekme, havale vb.) neticesinde
bakiyesinde oluşan değişiklikler, İşCep Dijital Kumbara uygulaması ile gönderilen son transfer
sonrasında ulaşılan vadesiz TL ve Vadeli Kumbara Hesabı bakiyesinin toplamına yansıtılarak
gösterilecektir.
Dijital Kumbara yalnızca veli tarafından 18 yaşından küçük çocukları adına yurtiçi Şubelerimiz
kanalı ile alınabilecektir. Dijital Kumbaranın verilebilmesinin ön koşulları;
-Velinin İş Bankası nezdinde açık bir vadesiz TL mevduat hesabı olması,
-Velinin İşCep kullanıcısı olması,
-Çocuk adına açık vadesiz TL mevduat hesabı ile TL cinsinden vadeli bir mevduat hesabı olan Vadeli
Kumbara Hesabı açılmış olmasıdır.
Dijital Kumbara’ya para aktarılabilmesi için cep telefonunun Bluetooth özelliğinin açık olması ve
İnternet Şubesi İşlem Kısıtlamalarının “Sınırsız- Tüm İşlemler Yapılabilir” seçilmiş olması
gerekmektedir. İşCep’te Dijital Kumbara menüsünü görebilmek için İşCep girişi yapılan cihazın
cihaz eşleme ile müşterinin tanımlı cihazları arasına alınmış olması gerekmektedir.
Çocuk adına açılacak olan hesaplar Bankamızın çocuk hesabı olarak nitelendirdiği 18 yaşından
küçükler için veli tarafından açılabilen ve hesap üzerinde tasarruf etme hakkı çocuk 18 yaşını
doldurana kadar veliye ait olan hesaplardır.
Dijital Kumbara veliye özel bir kutu içerisinde;
-Kullanım kılavuzu,
-Reset için iğne,
-Şarj kablosu
ile birlikte teslim edilecektir.
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Dijital Kumbaranın Banka’ya iadesi mümkün değildir. Arızalanan Dijital Kumbaralar Şubelere
teslim edilebilir. Şubelere teslim edilen arızalı kumbaraların arızalanma nedeni üretici firma
tarafından tespit edilir. Cihazın ilk teslim tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde üretim hatasından
kaynaklı arızalarda Banka 30 işgünü içerisinde velinin tercihine bağlı olarak bedelsiz olarak Dijital
Kumbara’nın onarılmasını sağlamakla ya da yeni bir Dijital Kumbarayı vermekle yükümlüdür.
Kullanıcı hatasından kaynaklanan (çarpma, kırma, vurma, suya düşürme vb.) arızalarda ise yukarıda
yer verilen bedelsiz onarım ya da yeni Dijital Kumbara verilmesi söz konusu olmayacaktır.
Dijital Kumbaranın teknik özellikleri, fabrika ayarlarına döndürülmesi, Dijital Kumbaraya bağlı
bilgilerin değiştirilmesi, Dijital Kumbaraya İşCep üzerinden para gönderilmesi, fiziki para atılması,
ekran üzerinde animasyonların oynatılması, kullanıma hazırlanması, açılması, kapanması ile ilgili
açıklamalar Dijital Kumbara kutusu içerisinde yer alan kullanım kılavuzunda bulunmaktadır. Dönem
içerisinde kullanma kılavuzunda meydana gelen değişiklikler Bankanın www.isbank.com.tr internet
sitesinde duyurulacaktır.
Dijital Kumbaraya fiziken kâğıt ve madeni para atılması da mümkün olup, fiziki para atılan haznenin
açılması için yurtiçi Şubelerimize başvurulması gerekmektedir. Şubede Dijital Kumbara açılışı
yapılarak içerisindeki fiziki paralar veliye teslim edilebileceği gibi velinin talimatına istinaden bir
mevduat hesabına da yatırılabilir. Dijital Kumbaranın fiziki para haznesinde yer alan paraların Dijital
Kumbara ekranında gösterimi olmayacaktır.
Dijital Kumbara ekranında bakiyesi gösterilebilecek olan Vadeli Kumbara Hesabına ilişkin şartlar
Vadeli Kumbara Hesabı açılışında düzenlenen “Vadeli Kumbara Hesabı Sözleşmesi” ile
düzenlenmiştir.
Veli, Dijital Kumbaranın yöneticisi (admin) konumundadır. Dijital Kumbara başkasına devredilemez.
Yalnızca velisi olduğu çocukları arasında değiştirebilir. Dijital Kumbaranın aynı velinin bir başka
çocuğuna devredilmek istenmesi halinde, bu sözleşmede yer alan Dijital Kumbaranın
verilebilmesinin ön koşullarının Dijital Kumbarayı devralacak çocuk için de sağlanması
gerekmektedir. Devir işlemi için velinin Dijital Kumbara ile birlikte Banka şubelerine başvuruda
bulunması gerekmektedir. Devir işlemi Dijital Kumbaranın resetlenmesi ve varsa içindeki fiziksel
paraların boşaltılmasının ardından gerçekleştirilecektir.
Dijital Kumbara’nın yöneticisi (admin) sonradan değiştirilemeyeceği gibi, Dijital Kumbara’nın bağlı
olduğu çocuğa ait vadesiz TL mevduat hesabı ve Vadeli Kumbara Hesabı da başka bir hesap ile
değiştirilemeyecektir.
Dijital Kumbara ile veli;
 Dijital Kumbara Sözleşmesi’nin ifası için zorunlu olduğundan; Dijital Kumbara adı olarak tespit
edilen isminin (Dijital Kumbara adı), Dijital Kumbaranın bluetooth özelliği açık olduğu müddetçe,
bluetooth etki alanında kalan İşCep kullanıcılarına karşı görünür olacağını,
 Bu kapsamda Dijital Kumbara adının kişisel veri niteliğindeki bilgileri içerecek şekilde belirlenmesi
halinde, Dijital Kumbaranın bluetooth özelliği açık iken, etki alanındaki İşCep kullanıcıları
tarafından görülebileceğini,
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 Dijital Kumbara adının belirlenmesi ve değiştirilmesinin tamamen kullanıcının tercihine bağlı
olduğunu ve bu adın belirlenmesinde Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin herhangi bir dahlinin
bulunmadığını,
 Çocuğunun vadesiz hesabına İş Cep kullanıcısı 3.bir kişinin Dijital Kumbara uygulaması ile para
göndermesini,
 Söz konusu gönderim işleminin onay aşamasında çocuğa ait Dijital Kumbaraya bağlı vadesiz
hesaba ait Şube kodu ve hesap numarası ile kumbara adı olarak belirlenen ismin göndericiye
gösterilmesini,
 Dijital Kumbara ekranında gönderilen tutar, göndericinin mesajı, toplam birikim (vadesiz TL ve
Vadeli Kumbara Hesabı bakiyesinin toplamı), hedeflenen birikim tutarı ve bu hedefe yaklaşma
oranının gösterilmesini,
 Dijital Kumbaranın amacı dışında kullanımına imkân sağlayacak herhangi bir yazılım
kullanmayacağını, başka bir yazılım kullanarak kumbaranın hasar görmesine neden olması
durumunda oluşabilecek her türlü maddi zararın sorumluluğunu üstleneceğini
kabul etmektedir.
Dijital Kumbara ekranında toplam birikim olarak adlandırılan çocuğun vadesiz ve vadeli Kumbara
Hesabının ulaştığı toplam bakiyenin gösterilmesi velinin tercihine bırakılmakta olup, veli dilerse bu
seçeneği tercih etmeyebilir. Veli bu yöndeki tercihini Dijital Kumbara alma aşamasında belirtecek
olup, Bankaya yazılı olarak başvurarak daha sonra bu seçeneği değiştirebileceği gibi İşCep’te Dijital
Kumbara ayarlar menüsü üzerinden de değişiklik yapabilecektir.
Veli tarafından toplam birikim gösterilsin seçeneğinin seçilmiş olması halinde;
Dijital Kumbara üzerindeki açma düğmesine basıldığında ve/veya İşCep Dijital Kumbara uygulaması
ile bluetooth aracılığı ile gerçekleşen para transferi dijital ekranda görüntülendikten hemen sonra;
İşCep Dijital Kumbara uygulaması ile gönderilen son transfer sonrasında ulaşılan vadesiz TL ve
vadeli Kumbara Hesabı bakiyesinin toplamı ekranda gösterilecektir.
İşCep Dijital Kumbara uygulaması ile çocuğun Dijital Kumbarasına bluetooth aracılığı ile para
gönderen kişilerin dijital kumbara ekranında görüntülenmek üzere yazacakları mesaj içeriklerine
ilişkin Bankanın herhangi dahli ve sorumluluğu bulunmamaktadır.
Veli, Dijital Kumbaranın amacı dışında kullanımına imkân sağlayacak herhangi bir yazılım
kullanmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.
Dijital Kumbara Banka tarafından aşağıdaki yöntemlerden biri ile verilebilecektir:
-Banka tarafından BSMV dahil olarak belirlenen Dijital Kumbara hizmeti ücretinin hesaben tahsili,
-İş Bankası Şubelerinden geriye dönük 7 takvim günü içerisinde veli tarafından düzenletilen Güvenli
Gelecek Maxi, Güvenli Gelecek Maxi Plus, Güvenli Gelecek Gold, Güvenli Gelecek Gold Plus,
Güvenli Gelecek Gold Maxi, Güvenli Gelecek Gold Maxi Plus sigorta paketlerinden birinin
yapılması halinde,
-İş Bankası Şubelerinden geriye dönük 7 takvim günü içerisinde veli tarafından düzenletilen
Çocuğum İçin Yatırım Sigortası’nın yapılması halinde.
Her bir güvenli gelecek sigorta paketi ve çocuğum için yatırım sigortası için yalnızca 1 adet Dijital
Kumbara verilebilecek olup, bir çocuk için yalnızca 1 adet Dijital Kumbara aktive edilebilecektir.

20-328 2018 Ocak Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi PK 134 34330 Levent İstanbul Ticaret Sicil No: 431112 MERSİS No:
0481005859000909 Şirket Merkezi: İstanbul www.isbank.com.tr 0 850 724 0 724 / Türkiye İş Bankası A.Ş. KKTC Müdürlüğü YŞ1 9
Girne Caddesi Lefkoşa KKTC PK 817 0392 228 36 06

Dijital Kumbara’nın çalınması, kaybolması vb. hallerde Bankamızca herhangi bir ücret iadesi
yapılması, bedelsiz olarak yeni Kumbara verilmesi söz konusu olmayacak; Dijital Kumbara’nın işbu
Sözleşme’de sayılan sigorta paketlerinden birinin yaptırılması karşılığında verilmiş olması halinde
sigorta priminin iadesi yapılmayacak ve sigorta koşullarında herhangi bir değişiklik olmayacaktır.
Böyle bir durumda Veli tarafından Bankamız yurtiçi Şubelerine müracaat ile Dijital Kumbara’ya
bağlı Vadeli Kumbara Hesabı’nın ve vadesiz TL mevduat hesabının kapatılması talimatı vermesi
halinde, Dijital Kumbara da kullanıma kapatılacaktır. Bu şekilde bir işlem yapıldıktan sonra Dijital
Kumbara’nın yeniden kullanıma açılması söz konusu olmayıp, tekrar Dijital Kumbara talep edildiği
takdirde Bankamız ile yeni bir Dijital Kumbara Sözleşmesi imzalanması gerekmektedir.
Dijital Kumbara Android ve IOS işletim sistemleri ile uyumlu olmakla birlikte Android sürümünün
4.3’ ün ve Bluetooth 4.0’ın altında olması halinde Dijital Kumbara desteklenmemektedir.
İşbu Dijital Kumbara Sözleşmesi, Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz parçası olup,
burada hüküm bulunmayan hususlarda Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi hükümleri uygulanacaktır.
Tarih:
Müşterinin Adı Soyadı ve İmzası:

Sözleşmenin bir nüshasını elden teslim aldım.

Banka
TÜRKİYE İŞ BANKASI A. Ş.

Kutu içerisindeki ifadeyi el yazısı ile aşağıya yazınız ve
altını imzalayınız.

Tarih:
Müşteri Adı Soyadı (Veli):
Veli Müşteri Numarası:
Çocuk Müşteri Numarası:
Çocuk Adı Soyadı:
Dijital Kumbara Seri No:
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