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AEa[rdaki hususlarda anlagmtqlardrr.

MADDE: I

SOZLE$MENiN KONUSU
Milqteri, Banka'ya faksla talimat iletmek istemig Banka'da bunu kabul etmigtir. igbu s6zleEme, M0qteri'nin faksla talimat iletmek kolayh[rndan
yararlanmasrna uygulanacak esaslan belirtmektedir.

MADDE:II
SOZLE$MENiN KAPSAMI
Bu s6zleqme MiiEteri'ye, Banka'nm buna dayanarak iglem yapmasr igin, Banka'ya faksla talimat iletme kolayh!tnr sallamaktadtr.

MADDE:III
MU$TERNIN ODEVLERI
Miiqteri, Banka'ya faksla talimat iletmesinin biitiin sonuglannr kabul ederek bundan dopacak sorumluluklarr iistlenmigtir. Miiqteri, Banka'ca
saflanan kolayhktan yararlanrrken aqafrdaki hususlan yerine getirecektir. Banka, herhangi bir neden ileri siirmesi gerekmeksizin, kendi takdirine
g0re, faksla iletilen talimatr yerine getirmeyi red hakktnt saklt tutar.
a) Mii$teri, Banka'ya hangi faks numarasrndan talimat iletecefini 6nceden yaztlt olarak bildirecektir.
b) MuEteri, yalntz yetkililer tarafrndan Banka'ya faksla talimat iletilmesi igin gerekli tedbirleri alacakttr.

c) Faksla iletilen talimatrn biittin sayfalarr MOEteri'nin yetkilileri tarafindan imzalanacakttr,
d) Faksla talimatrn orijinal ntishasr derhal teyit igin Banka'ya taahhiitlu olarak posta ile gonderilecektir,
e) Miiqteri igbu sozlegme ile sa[lanan kolaylrktan yararlanrrken, yiirUrltikteki mevzuatln hUktimlerine aynen uyacakfir.

MADDE: IV
BANKA'NIN SORUMLU OLMADIGI DURUMLAR
Banka Miigteri'nin faksh talimatrnr aldrgrnd4 III/d uyannca gOnderilen yazfiteyidi beklemeksizin talimatr yerine getirecektir. Banka fakslt talimafin
iizerindeki imzalarr karprlagtrrrrken makul bir dikkat gbsterecektir. Banka Ea$daki hususlardan sorumlu defiildir.
a) Banka,

ilk bakrqta ayrrt edilemeyecek imza benzerliklerinin sonuglarmdan sorumlu de[ildir.

b) Banka, hile ve sahteciliklerin sonuglarrndan sorumlu defiildir.
c) Banka, bafih oldu[u genel veya ozel iletiEim vasrtalarrnrn iqlememesinden veya artzalanmastndan sorumlu de!ildir.

d) Banka, faks sistemi ile gelen bilgi ve talimatrn yanhg veya yetersiz olmastndan ya da yanhq veya de[iqik veya eksik iletilmig olmastndan dtiirii
sorumlu de[ildir.
e) Banka'nrn ve personelinin genel olarak kendisine diiqen dikkat ve ihtimamr gosterdi[i karine olarak kabul edilir. Bunun aksini iddia eden Miigteri

ispat yiikiimii altrndadrr. Banka veya personeli yalnrz alt kusurundan sorumlu tutulabilecektir. Banka, muhabirlerinin ve iigiincii kigilerin herhangi
bir kusurundan sorumlu degildir. Banka dofian zararlardan, kar mahrumiyetinden ve manevi zaratlardan ve gecikme faizinden sorumlu olmayacakttr.

MADDE: V
DELIL SOZLE$MESI

'

Banka'nrn defter, kayrt ve belgeleri faks sistemi ile gonderilen elindeki talimat 6rnekleri Banka
mustenidah aranmaksrzrn, teyit edilmig olsun veya olmasrn, kesin delil nitelifiindedir.

ile Mtgteri

arasrndaki iligkilerde, bagkaca

MADDE: VI
SOZLE$MENIN SURESI
imza tarihinde yiiriirliige giren iqbu s0zlegme, siiresiz olarak yaprlmrgtrr. Sdzlegmenin uygulanmastnrn herhangi bir zamantnda, taraflardan her biri
on beg gtln dnceden diper tarafayanl bir ihbarda bulunmak suretiyle on be$ gunun sonunda iqbu s0zleqmeye son verebilir.

MADDE:VII
BANKA'NIN SOZLE$MEYI DERHAL SONA ERDIREBiLMESI
Miiqteri igbu sdzlegmenin herhangi bir htikmiinii herhangi bir qekilde ihlal ederse, Banka, herhangi bir tin ihtara veya uyanya gerek olmakstzrn
sdzlegmeyi derhal ve siire venneksizin sona erdirebilir.

MADDE:VIII
UYUSMAZLIKLARIN HAILI
Uyuqmazhklarrn hallinde istanbul Anadolu Adliyesi Mahkemeleri ve icra Daireleri yetkilidir.
Tarih......................
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