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MADDE: I
SOZLE$MENIN KONUSU
Mt$teri, Banka'ya faksla talimat itetmek istemig Banka'da bunu kabul etmigtir iEbu sozlegme, Mtigteri'nin faksla talimat iletmek kolayhlrndan
yararlanmasrna uygulanacak esaslarr bel irtmektedir.

MADDE:II
SOZLE$MENIN KAPSAMI
Bu sdzlegme M[gteri'ye, Banka'nrn buna dayanarak iglem yapmasr igin, Banka'ya faksla talimat iletme kolayhsrnr sallamaktadrr

MADDE:III
MU$TERININ ODEVLERI
Miigteri, Banka'ya faksla talimat iletmesinin bUtUn sonuglarmr kabul ederek bundan doIacak sorumluluklarr Ustlenmigtir. MU$teri, Banka'ca sa$anan
kolayhktan yararlanrrken agafrdaki hususlarr yerine getirecektir Banka, herhangi bir neden ileri stirmesi gerekmeksizin, kendi takdirine gore, faksla
iletilen talimatr yerine getirmeyi red hakkrnr sakh tutar
a) Miigteri, Banka'ya hangi faks numarasrndan talimat iletecelini 0nceden yazrh olarak bildirecektir.

b) Mtigteri, yalnrz yetkililer taraftndan Banka'ya faksla talimat iletilmesi igin gerekli tedbirleri alacaktrr.
c) Faksla iletilen talimatrn biitiln sayfalarr Mii$teri'nin yetkilileri tarafindan imzalanacaktrr.

d) Faksla talimatrn orijinal ntishasr derhal teyit igin Banka'ya taahhiitlii olarak posta ile gonderilecektir.
e) Mii$teri iqbu sozlegme ile sallanan kolayhktan yararlanrrken, yiirurlUkteki mevzuatm hUktimlerine aynen uyacaktrr.

f) Bu sdzleqmede Mu$teri tarafindan kullanrlan yetkiler MUEterinin qubeleri tarafindan kullanrlabilir. Bu s0zleEmenin uygulanmasr bakrmrndan

gube

yetkililerinin iletti[i talimatlar dofrudan do[ruya Mtigterinin talimatr olarak delerlendirilecektir.

MADDE: IV
BANKA'N]N SORUMLU OLMADIGI DURUMLAR
Banka Miiqrteri'nin faksh talimatrnr aldr[rnda, III/d uyarrnca gonderilen yazrh teyidi beklemeksizin talimatr yerine getireceklir. Banka faksL talimatrn
iizerindeki imzalan kargrlaqtrrrrken makul bir dikkat gdsterecektir. Banka Eafirdaki hususlardan sorumlu de!ildir.
a) Banka, ilk bakrgta ayrrt edilemeyecek imza benzerliklerinin sonuglarrndan sorumlu de[ildir
b) Banka hile ve sahteciliklerin sonuglarrndan sorumlu deIildir
c) Ba*a, trallr olduf,u genel veya dzel iletiEim vasrtalarrnrn iglememesinden veyauvalanmasrndan sorumlu deflildir.
d) Barka" lflaks sistemi ile gelen bilgi ve tatimahn yanLq veya yetersiz olmasrndanya da yanhg veya defi9ik veya eksik iletilmig olmasrndan otiirii
sorumlu degildir

edilir Bunun aksini iddia eden Mtgteri
ispat ytikiimii altrndadrr Banka veya personeli yalnz agtr kusurundan sorumlu tutulabilecektir. Banka, muhabirlerrnin ve iigiincU kigilerin herhangi

e) Banka'nm ve personelinin genel olarak kendisine dtigen dikkat ve ihtimamr gOsterdigi karine olarak kabul

bir kusururrdan sorumlu defiildir, Banka dofian zararlardan, kar mahrumiyetinden ve manevi zararlardan ve gecikme faizinden sorumlu olmayacaktrr

MADDE: V
DELIL SOZLE$MESI
Banka'nrn defter, kayrt ve belgeleri faks sistemi ile gdnderilen elindeki talimat cimekleri Banka ile MUgteri arasrndaki iligkilerde, bagkaca mUstenidatr
aranmaksrzrn, teyit edilmig olsun veya olmasrn, kesin delil niteligindedir

MADDE: VI
SOZLE$MENIN SURESI
lmza tarihinde yiiriirliige giren igbu sdzlegme, siiresiz olarak yaprlmrqtrr. Sdzlegmenin uygulanmasrnrn herhangi bir zamanrnd4 taraflardan her biri
on beg giin onceden dip.er tarafayazth bir ihbarda bulunmak suretiyle on be$ giiniin sonunda igbu sdzlegmeye son verebilir.

MADDE:VII
BANKA'NIN SOZLE$MEYI DERHAL SONA ERDIREBILMESI
Miigteri iEbu sdzlegmenin herhangi bir hukmunii herhangi bir Eekilde ihlal ederse, Banka, herhangi bir 0n ihtara veya uyanya gerek olmaksrzrn
sdzleqmeyi derhal ve siire vermeksizin sona erdirebilir. Yururlulde olan veya yururluge girecek bir yasal dtizenleme nedeni ile sozleEmenin Banka
taraftndan ifasr hukuken mumkiin olmaz ise, sozlegme kendilifinden yiiriirliikten kalkacaktrr.Bankanrn bu madde uyannca sozlegmeyi feshetmesi
veya sdzlefimenin y[rUrlUkten kalkmasr nedeniyle sorumlu tutulamaz.

MADDE:VIII
UYU$MAZLIKLARIN HALLI
Uyugmazhklarrn hallinde Istanbul Aradolu Adliyesi Mahkemeleri ve Icra Daireleri yetkilidir
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