VADELİ DÖVİZ ALIM SATIM ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

1. TANIMLAR
İşbu Sözleşmede;
“GGI Bank”, Ticaret Sicil Numarası ……………., Ticaret Ünvanı Golden Global Yatırım Bankası
A.Ş., Adresi ……………………………………………….../İstanbul, İnternet Sitesi Adresi
www.goldenglobalbank.com.tr olan Golden Global Yatırım Bankası A.Ş (GGI BANK)
………………………….. Şubesini,
‘‘Müşteri’’…………………………………………….
‘‘Sözleşme’’, Vadeli Döviz Alım Satım Çerçeve Sözleşmesini
‘‘Vadeli Döviz Alım-Satım Anlaşması’’, İşbu Sözleşme uyarınca yerine getirilecek her bir
vadeli işleme ilişkin olarak; işlemin niteliğini, geçerlilik süresini, vadeli işlem tarihini, ifa
saatini, vade tarihini, vadeli döviz kurunu, banka ve müşteri tarafından ödenecek tutarı
gösteren, iki suret olarak GGI Bank tarafından hazırlanarak bir sureti Müşteri’ye gönderilen
yazılı anlaşmayı,
‘‘Uzun Pozisyon’’, Sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı
sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satın alma ya da nakdi uzlaşmayı
sağlama yükümlülüğünü,
‘‘Kısa Pozisyon’’, Sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı
sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama
yükümlülüğünü,
“GGI Bank Tarafından Ödenecek Tutar”, Vadeli Döviz Satış İşlemlerinde GGI Bank tarafından
Müşteri’ye vade tarihinde ödenmesi kararlaştırılan Türk Lirası ya da döviz tutarını; vadeli
döviz alım işlemlerinde GGI Bank tarafından Müşteri’ye vade tarihinde ödenmesi
kararlaştırılan Türk Lirası ya da döviz tutarını,
“Müşteri Tarafından Ödenecek Tutar”, Vadeli döviz satış işlemlerinde Müşteri tarafından
Banka’ya vade tarihinde ödenmesi kararlaştırılan Türk Lirası ya da döviz tutarını; vadeli döviz
alım işlemlerinde Müşteri tarafından GGI Bank’a vade tarihinde ödenmesi kararlaştırılan Türk
Lirası ya da döviz tutarını,
‘‘Risk Bildirim Formu’’, İşbu sözleşme çerçevesinde gerçekleşecek vadeli işlemlere ilişkin
riskler hakkında müşteriyi bilgilendirme amaçlı olan, Sözleşme ekinde bir örneği bulunan ve
iki nüsha olarak GGI Bank tarafından hazırlanarak bir sureti Müşteri’ye gönderilen, Müşteri
tarafından imzalanan bir sureti ise GGI Bank tarafından saklanan yazılı belgeyi,
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‘‘Vadeli Döviz Alım-Satım Anlaşması Geçerlilik Süresi’’, GGI Bank tarafından hazırlanarak
Müşteri’ye iletilen Vadeli Döviz Alım-Satım Anlaşmasının Müşteri tarafından imzalanarak GGI
Bank’a ulaştırılacağı en son tarih ve saati,
“Döviz”, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar uyarınca konvertibl olarak
kabul edilen ve GGI Bank tarafından işbu Sözleşme konusu yapılabileceği kabul edilen
yabancı ülke paralarını,
‘‘İfa Saati’’, Vadeli Döviz Alım-Satım Anlaşmasında belirtilen vadeli döviz alım ya da satımının
vade tarihinde gerçekleştirileceği saati,
‘‘TSİ’’, Türkiye saati
‘‘Başlangıç Teminatı’’, Her bir vadeli döviz alım satım işlemine ilişkin olarak Müşterinin
hesabına yatırması gereken ve vadeye göre işlem miktarının belli bir yüzdesi alınmak
suretiyle hesaplanan Türk Lirası tutarını,
‘‘Sürdürme Teminatı’’, Müşteri’nin vadeli döviz alım satım işlemine ilişkin hesabında
bulundurması gereken minimum tutarı ve GGI Bank’ın teminat miktarını başlangıç teminatı
düzeyine çekmesi için Müşteri’ye çağrıda bulunacağı seviyeyi,
‘‘İşlem Tarihi’’, İşbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen her bir vadeli döviz
alım/satım işlemi için Banka tarafından düzenlenen Vadeli Döviz Alım-Satım Anlaşmasında
belirtilen tarihi,
‘‘İş Günü’’, Hafta sonu, yurtiçi-yurtdışı resmi ve dini tatil günleri hariç olmak üzere bankaların
Türkiye’de açık olduğu günleri,
‘‘İşlem’’, Belirli bir Döviz tutarının İşlem Tarihinde taraflarca kararlaştırılan diğer bir Döviz ya
da Türk Lirası tutarı karşılığından vade tarihinde GGI Bank tarafından satılması ya da satın
alınmasına ilişkin her bir vadeli döviz alım işlemini veya vadeli döviz satım işlemini,
‘‘Vadeli Döviz Kuru’’, Alım satımı yapılacak dövize vade tarihinde GGI Bank ve Müşteri
tarafından uygulanması kabul edilen Türk Lirası ya da döviz Kurunu,
‘‘Vadeli Döviz Alım İşlemi’’, Vade tarihinde GGI Bank tarafından döviz alım işlemi olarak
belirtilen vadeli döviz alım işlemini,
‘‘Vadeli Döviz Satım İşlemi’’, Vade tarihinde GGI Bank tarafından döviz satım işlemi olarak
belirtilen vadeli döviz satım işlemini,
‘‘Vade Tarihi’’, Vadeli döviz alım işlemi ya da vadeli döviz satım işlemi konusu olan dövizin
Türk Lirası ya da diğer bir döviz karşılığında alım satımının fiilen gerçekleştirileceği Vadeli
Döviz Alım-Satım Anlaşması’nda belirtilen tarihi,
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‘‘Kullanılabilir Fonlar’’, Üzerinde herhangi bir sınırlama bulunmayan katılım fonu, yatırım
fonu, tahvil, bono, hisse senedi ve benzeri kaynakları,
ifade etmektedir.
2. SÖZLEŞMENİN KONUSU
Golden Global Yatırım Bankası A.Ş Genel Kredi Sözleşmesi, nakit blokajı yapılarak
gerçekleştirilen işlemler hariç olmak üzere işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.
İşbu Sözleşme’nin konusu, belli bir döviz’in işlem tarihinde kararlaştırılan bedel üzerinden,
Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki 32 Sayılı Karar ile T.C. Merkez Bankası’nın bu
konudaki tebliğ, genelge ve talimatları ile diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak vade
tarihinde Banka tarafından Müşteri’ye satılması veya Müşteri’den satın alınmasına ilişkin
esasların belirlenmesidir. Taraflar, vadeli döviz alım ve satımının anlaşılan vadede
gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla, üzerlerine düşen her türlü yükümlülüğü yerine
getirmeyi peşinen kabul ederler.
3.İŞLEMİN GERÇEKLEŞMESİ VE VADELİ İŞLEM ANLAŞMASI

Müşteri, herhangi bir iş gününde vadeli olarak satmak ya da satın almak istediği döviz ya da
Türk Lirası tutarını GGI Bank’a yazılı ya da sözlü olarak bildirir. GGI Bank, kendisine bildirilen
alım ya da satım teklifini kabul etmek zorunda değildir. Taraflar arasında Sözleşmenin bir
defaya mahsus imzalanması, müşteriden alınan yazılı ya da sözlü talimat gereği yapılan her
bir işlem için ayrı bir Vadeli Döviz Alım-Satım Anlaşması düzenlenmesi gerekmektedir. Vadeli
Döviz Alım-Satım Anlaşması üzerinde işlem tarihi, vade tarihi, vadede uygulanacak döviz
kuru/parite, vadeli alınan/satılan döviz cinsi, miktarı, vadede dövizi alan ya da satan müşteri,
anlaşma numarası ve Vadeli Döviz Alım-Satım Anlaşması geçerlilik süresi bilgileri yer
alacaktır. GGI Bank ve Müşteri’nin mutabık kaldıkları Vadeli Döviz Alım-Satım Anlaşması’nın
GGI Bank tarafından Müşteriye iletilmesi ve Müşteri tarafından Vadeli Döviz Alım-Satım
Anlaşması geçerlilik süresi içinde imzalanarak Banka’ya işbu sözleşmede numarası belirtilmiş
faks yoluyla veya bizzat elden ulaştırılması kaydıyla vadeli işlem gerçekleşmiş olur. Bu şekilde
gerçekleşen her bir İşlemde GGI Bank, GGI Bank tarafından ödenecek tutarı Müşteri’ye işbu
Sözleşme’ye uygun olarak vade tarihinde ödemeyi; Müşteri de Müşteri Tarafından Ödenecek
Tutarı işbu Sözleşme’ye uygun olarak Banka’ya vade tarihinde ödemeyi beyan, kabul ve
taahhüt ederler. Müşteri imzalamak suretiyle mutabakatını ve muvafakatini teyit etmiş
olduğu işleme ilişkin Vadeli Döviz Alım-Satım Anlaşması’nı GGI Bank tarafından belirtilen
Vadeli Döviz Alım-Satım Anlaşması geçerlilik süresi içinde işbu Sözleşme’nin 7’inci
maddesinde belirtilen Banka faks numarasına iletecektir.
Müşteri, Vadeli Döviz Alım-Satım Anlaşması geçerlilik süresi içinde, GGI Bank tarafından
düzenlenerek Müşteri’ye gönderilen Vadeli Döviz Alım-Satım Anlaşmasını imzalı bir biçimde,
yukarıda belirtilen usul çerçevesinde GGI Bank’a ulaştırmanın zorunlu olduğunu, Vadeli Döviz
Alım-Satım Anlaşması geçerlilik süresi içinde Vadeli Döviz Alım-Satım Anlaşması’nın GGI
Bank’a, telekomünikasyon ya da iletişimden kaynaklanan teknik sebepler de dâhil olmak
üzere iletilememesinden dolayı Banka’nın sorumluluk ya da yükümlülüğünün bulunmadığını,
anılan süre içinde GGI Bank’a iletilmemiş olan Müşteri tarafından imzalanan Vadeli Döviz
Alım-Satım Anlaşması’nın GGI Bank’ı bağlamayacağını, GGI Bank’a işbu Sözleşme kapsamında
hiç bir taahhüt ve yükümlülük yüklemeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
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4.İŞLEMİN İFASI
a)Müşteri, gerçekleştirilen vadeli döviz alım ve satım işlemi çerçevesinde GGI Bank’a
ödenmesi gereken meblağı, kullanılabilir fonlar halinde en geç vade günü TSİ 14.00’e kadar
ya GGI Bank nezdindeki hesabında hazır bulunduracak, ya da GGI Bank’ın bildireceği hesaba
yatıracaktır. Müşteri tarafından ödemenin efektif olarak yapılması halinde, efektifi dövize
dönüştürme maliyeti müşteriye yansıtılacaktır.
b) GGI Bank, gerçekleştirilen vadeli döviz alım/satım işlemi çerçevesinde Müşteri’ye
ödenmesi gereken meblağı, kullanılabilir fonlar halinde en geç vade günü TSİ 14.00’e kadar
Müşteri’nin GGI Bank nezdindeki hesabında hazır bulunduracak ya da Müşteri’nin bildireceği
hesaba yatıracaktır.
Müşteri yükümlülüklerini vade günü TSİ 14.00’e kadar yerine getirmez ve ödemesi gereken
tutarı GGI Bank nezdinde göstereceği hesaba yatırmazsa GGI Bank’ın söz konusu işlem
dolayısıyla uğrayacağı zararın öncelikle Müşteri’nin, GGI Bank nezdinde bulunan
hesaplarından tahsil edilmesini, hesapta bulunan tutarların zararı karşılamaya yeterli
olmaması durumunda
ba) Kredi limiti bulunan Müşteri, GGI Bank’ın söz konusu zararının karşılanmasını teminen,
kredi hesaplarına karşılanmayan tutar kadar borç kaydedilmesini bu durumda GGI Bank’ın,
limit dahilinde kredi kullandırmak suretiyle Müşteri işlemini de gerçekleştirmek zorunda
olmadığını,
bb) Nakit blokajı yapılarak gerçekleştirilen işlemlerde Müşteri, hesaplarına bloke
konulmasını, işlemin ifa edilmemesi sonucu GGI Bank’ın zararının doğması durumunda bloke
konulan hesaplarından bu zararın tazmin edileceğini,
taahhüt, beyan ve kabul eder.
Müşteri yükümlülüklerini vade günü TSİ 14.00’e kadar yerine getirmesine rağmen GGI Bank
yükümlülük tutarını aynı gün içerisinde müşterinin GGI Bank nezdindeki hesabına yatırmazsa,
müşteri, işlem vade gününden söz konusu yükümlülük tutarının müşteri hesabına
yatırılmasına kadar geçen gün sayısı için gecikme cezası ve kar mahrumiyeti talep edebilir.
Müşterinin, borcunu başka bir döviz cinsinden ifa etmek istemesi durumunda; GGI Bank’ca
belirlenecek pariteler kullanılarak istenen döviz cinsi üzerinden Müşteri’nin yükümlülüğü
hesaplanır. Pariteler; GGI Bank’ın ifa günündeki cari gişe kurlarıdır.
Müşteri vade tarihinden önce erken kapama veya anlaşmanın iptali talebinde bulunamaz.
GGI Bank’ın çalışma prensipleri ve bu prensiplere uygunluk bakımından, Müşteri ile akdettiği
işbu sözleşmeden dilediği anda dönme/cayma hakkı saklıdır.

5.TEMİNAT BULUNDURMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
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GGI Bank vadeli döviz alım ve satım yaptığı işlemler sonucu doğabilecek kayıplar için istediği
tür ve tutarda teminat isteme hakkına sahip olup, Müşteri; taraflarca gerçekleştirilen her bir
işlem uyarınca müşteri’nin vade tarihi itibariyle GGI Bank’a karşı işbu sözleşme hükümleri
uyarınca ödemekle yükümlü olduğu net ödeme tutarı ve müşteri tarafından ödenecek tutar
dâhil olmak üzere ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesini teminen ve/veya GGI
Bank’nın işbu sözleşmeden kaynaklanacak her türlü hak ve alacağının müşteri tarafından
yerine getirilmesini teminen müşteriden işlem tutarına kadar ve dilediği cinste teminat
istemeye, kısmi teminat bulunması ya da var olan teminatın değerinin azalması halinde ek
teminat istemeye, teminatların verilmemesi halinde işlemi sona erdirmeye, teminata ilişkin
yükümlülüklerin eksiksiz yerine getirilmemesi halinde işlemleri iptal etmeye GGI Bank’ın
yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
Müşteri, GGI Bank’ın çağrıda bulunması üzerine, 7 gün içinde hesabındaki sürdürme
teminatının altına düşen teminatı, GGI Bank tarafından hesaplanan başlangıç teminatı
düzeyine çekmek için gerekli meblağı hesabına yatırmakla yükümlüdür.
a) Kredi Limiti bulunan Müşteri, 7 gün içinde yerine getirmediği teminat tamamlama
tutarının öncelikle GGI Bank nezdinde bulunan hesaplarından tahsil edilerek kredi
bloke tutarının güncellenmesini, hesapta bulunan tutarların teminat tamamlama
tutarını karşılamaya yeterli olmaması durumunda ise işlemin GGI Bank tarafından
iptal edilebileceğini iptal işlemine rağmen GGI Bank’ın zarara uğraması halinde
uğranılan zararın tazminini teminen, tutarın kredi hesabına borç kaydedilmesini,
kabul eder.
b) Nakit blokajı yapılarak gerçekleştirilen işlemlerde Müşteri, 7 gün içinde yerine
getirmediği teminat tamamlama tutarının öncelikle GGI Bank nezdinde bulunan
hesaplarından tahsil edilerek nakit bloke tutarının güncellenmesini, hesapta bulunan
tutarların teminat tamamlama tutarını karşılamaya yeterli olmaması durumunda ise
işlemin GGI Bank tarafından iptal edilebileceğini, iptal işlemine rağmen GGI Bank’ın
zarara uğraması halinde uğranılan zararın tazminini teminen, bloke konulan
hesapların kullanılmasını, kabul eder.

6.YASAL GİDERLER VE BANKACILIK HİZMETLERİ MASRAFLARI
GGI Bank, Müşteri’den vadeli döviz alım ve satım işlemi için ayrıca herhangi bir komisyon ve
masraf talep etmeyecektir. Ancak, yapılacak işlemden/işlemlerden kaynaklanan her türlü
vergi, resim, harç, fon ve benzeri yasal giderler Müşteri tarafından karşılanacaktır. Ayrıca,
vadeli döviz alım ve satım işlemi dışında, ayrı bir bankacılık hizmeti bulunması halinde GGI
Bank’ın komisyon/masraf talep etme hakkı saklıdır.
İşbu Sözleşme uyarınca Müşteri tarafından GGI Bank’a bildirilecek diğer bir banka nezdindeki
hesaplarına, Müşteri’nin GGI Bank nezdindeki bir hesaptan ya da GGI Bank’tan olan
alacağının havale ya da transferine ilişkin her türlü transfer ya da havale masrafı Müşteri’ye
aittir. GGI Bank anılan tutarlar üzerinden havale ya da transfere ilişkin masraf tutarlarını
tahsil ederek bakiyesini transfer ya da havaleye yetkilidir.

5

7.FAKS TALİMATI VE DELİL SÖZLEŞMESİ
Müşteri GGI Bank ile arasında çıkacak anlaşmazlıklarda GGI Bank’ın defter ve kayıtlarının, GGI
Bank nezdindeki faks cihazınca üretilen faks metinlerinin, sözlü emirlere ilişkin ses kayıtlarının
geçerli olacağını ve delil teşkil edeceğini kabul ve beyan eder. GGI Bank, faks ile aldığı
talimatları yazı aslı gibi kabul ederek faks teyidi aramaksızın yerine getirmeye yetkili olup,
Müşteri, gerek bu hususu gerekse GGI Bank nezdindeki faks cihazınca üretilen faks
metinlerinin kesin delil niteliğinde olduğunu, ayrıca Banka’ya göndereceği ‘‘Vadeli Döviz AlımSatım Anlaşması'nı’’ faks talimatının aslını da derhal GGI Bank’a ileteceğini; GGI Bank’ın, faks
talimatının altındaki imzanın montaj yoluyla ve sair şekillerde makul bir dikkat ve özenle
sahte olduğu anlaşılamayacak şekilde Müşterinin rızası dışında metne ilave edilmiş
olmasından doğabilecek neticelerden sorumlu olmadığını; GGI Bank’ın faksla ulaştırılan
talimatı red keyfiyetini bildirmek kaydıyla yerine getirmeyebileceğini kabul beyan ve taahhüt
eder.
Müşteri ve GGI Bank işbu Sözleşme uyarınca yapılacak ihbar ve Vadeli Döviz Alım-Satım
Anlaşması bildirimlerinde sözleşmenin son sayfasında belirtilen faks numaralarını
kullanacaklarını beyan ederler. Anılan numaralardaki değişiklik yazılı olarak diğer tarafa ihbar
edilmedikçe anılan faks numaralarına gönderilen bildirim ve ihbarlar geçerli kabul edilecektir.
8.DİĞER HÜKÜMLER
GGI Bank Genel Kredi Sözleşmesi, nakit blokajı yapılarak gerçekleştirilen işlemler hariç olmak
üzere işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olup taraflar arasında doğabilecek
uyuşmazlıklarda işbu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, nakit blokajı yapılarak
gerçekleştirilen işlemler hariç olmak üzere Golden Global Yatırım Bankası A.Ş Genel Kredi
Sözleşmesi hükümleri uygulanacaktır.
İşbu sözleşme belirsiz süreli olup, taraflardan herhangi birisinin noter vasıtasıyla, taahhütlü
mektupla, telgrafla ya da güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi
ile yapacağı bildirim ile derhal sona erer. Ancak, sözleşmenin sona ermesi tarafların
sözleşmenin sona ermesinden önce doğan hak ve yükümlülükleri ya da bu tarihten önceki
işlemlere ilişkin hak ve yükümlülüklerine halel getirmez. Sözleşmenin sona erdirilmesi
halinde bu tarihten önce başlamış olan işlemler sözleşme hükümleri doğrultusunda
tamamlanır. Ancak, nakit blokajı yapılarak gerçekleştirilen işlemler hariç işbu sözleşmenin
ayrılmaz bir parçası ve eki olan Genel Kredi Sözleşmesi hükümleri saklıdır.
GGI Bank’ın, işbu sözleşmede yer alan hükümleri kısmen veya tamamen değiştirerek,
müşteriye taahhütlü mektup, noter ya da güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı
elektronik posta sistemi ile bildirilmesi durumunda değişikliklere müşteri tarafından 7 gün
içinde itiraz edilmediği takdirde sözleşmedeki değişiklikler kabul edilmiş sayılacaktır.
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İşbu Sözleşme’den doğacak tüm uyuşmazlıklarda İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra
Daireleri yetkilidir.
Ancak anılan mahkemelerin yetkili kılınması, genel yetkili mahkemelerin yetkisini bertaraf
etmez.
Müşteri işbu sözleşmede belirtilen adresi yasal tebligat adresi olarak belirlediğini ve bu
adrese yapılacak tebliğlerin kendisine yapılmış sayılacağını, adresini değiştirdiği takdirde en
geç 15 gün içinde yeni adresini GGI Bank’na iadeli taahhütlü veya noter kanalıyla bildirmeyi,
bilinen veya bildirilen en son adrese tebligat yapılamaması hâlinde, adres kayıt sisteminde
/ticaret sicilinde/ esnaf sicilinde kayıtlı bulunan adresinin, bilinen en son adresi olarak kabul
edileceğini ve Tebligat Kanunu’nun 21. maddesinin uygulanması suretiyle tebligatın buraya
yapılacağını, adres kayıt sistemindeki/ticaret/esnaf sicilindeki adresine (Tebligat Kanunu 28.
ve 29. maddelerine göre ilanen tebliğe gerek bulunmaksızın) yapılacak tebliğlere itiraz hakkı
olmadığını, adres kayıt sisteminde/ticaret/esnaf sicilinde kaydının bulunmaması/silinmiş
olması vs halinde ise sözleşmede yer alan adrese yapılacak her türlü tebligatın noter veya
postaya tevdi olunduğu tarihte kendisine yapılmış sayılacağını,
Müşteri yurt dışında yerleşik dahi olsa Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bir adresi tebligat
adresi olarak göstermeyi, bu durumda bu adrese yapılacak tebligatların geçerli olacağını
kabul ve taahhüt eder.
Sekiz (8) madde ve sekiz (8) sayfadan oluşan işbu Sözleşme ...../...../20.... tarihinde iki asıl
olarak tanzim ve imza edilerek Taraflara birer asılları muhafaza edilmek üzere tevdi
edilmiştir.
GGI Bank’ın, faaliyetlerinin ifası sırasında bilgi sistemleri aracılığıyla edindiği veya sakladığı
bana/bize ait müşteri bilgilerini yasalarla açıkça yetkili kılınan merciler dışındaki taraflarla
paylaşılabilmesi için onayıma/onayımıza ihtiyaç bulunduğu ve bu paylaşım koşul ve sınırları
hususlarında bilgilendirildim.
GGI Bank’nın, faaliyetlerinin ifası sırasında bilgi sistemleri aracılığıyla edindiği veya
sakladığı bana/bize ait müşteri bilgilerini yasalarla açıkça yetkili kılınan merciler dışındaki
taraflarla paylaşmasını; bu paylaşım nedeniyle GGI Bank’tan her hangi bir hak/alacak ya da
başkaca bir ad altında talepte bulunmayacağımı kabul, beyan ve taahhüt ediyorum.
GGI Bank’ın, faaliyetlerinin ifası sırasında bilgi sistemleri aracılığıyla edindiği veya
sakladığı bana/bize ait müşteri bilgilerini yasalarla açıkça yetkili kılınan merciler dışındaki
taraflarla paylaşmasını kabul etmiyorum.
Ekler:1-Genel Kredi Sözleşmesi, 2-Vadeli Döviz Alım-Satım (forward) Anlaşması Örneği 3-Vadeli Döviz
Alım-Satım İşlemi Müşteri Risk Bildirim Formu
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Sözleşme No

:

Müşteri Faks No

:

Banka Faks No:

Müşteri

:

Tarih: . . . . / . . . . /. . .

Adı/Soyadı veya Ticaret Unvanı:
BANKASI A. Ş.

GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş
. . . . . . . . . . . . . . . . . Şubesi

Adres :

İmza :
(Maktu damga vergisi)
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