26/03/2020 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR.
BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.
TİCARİ MÜŞTERİLERDEN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYON TARİFESİ
1-TİCARİ KREDİLER
Ürün /Hizmet Tipi

Azami Oran

Azami Tutar

Ücret Tanımı/Açıklama

1.1. KREDİ TAHSİS VE KULLANDIRIM
Kredi riski oluşturabilecek tüm krediler için ticari müşteriye limit tahsisi yapılması,tahsis edilen limitlerin
yenilenmesi ve güncellenmesi durumlarında yapılan istihbarat,mali analiz ve değerlendirme çalışmalarına
istinaden alınan ücrettir. Bir yıl süreli limit tahsisleri için geçerlidir. Tesis edilen kredi limiti tutarı ve ilgili döviz cinsi
üzerinden tahsil edilmektedir.
Finansal kiralama işlemlerinden alınan tahsis ücretleri de bu tanım kapsamındadır.

%0,0025 (Onbindeyirmibeş)
1.1.1 Kredi Tahsis Ücreti

Tahsis edilen limitlerden nakdi kredi kullandırımına istinaden,rotatif kredilerde dönemsel,
diğer nakdi kredilerde kullandırım anında peşin olarak alınan ücrettir. Kullandırılan kredi tutarı ve ilgili döviz cinsi
üzerinden tahsil edilmektedir. Finansal kiralama işlemlerinden alınan kullandırım ücretleri de bu tanım
kapsamındadır.

1%
1.1.2 Kredi Kullandırım Ücreti

1.1.3 İtibar/Niyet/Referan Mektubu Düzenleme Ücreti
Ürün /Hizmet Tipi
1.2. TEMİNATLANDIRMA

15.000 TL
Azami Tutar

Azami Oran

Elektronik ortam üzerinden sunulanlar da dahil olmak üzere düzenlenen itibar mektubu,
teminat mektubu düzenleneceğine dair muhataba hitaben verilen niyet mektubu ve referans mektupları
karşılığında alınan ücretlerdir.Mektup başına tahsil edilmektedir.
Ücret Tanımı/Açıklama

Teminat konusu taşınır ya da taşınmazların teminat değerliliğinin tespiti için yürütülen ekspertiz faaliyetlerini kapsamaktadır.
Üçüncü kişilere ödenen tutarlar olup işlem özelinde fatura bedeli üzerinden maliyeti kadar tahsil edilmektedir.

1.2.1 Ekspertiz Ücreti
1.2.2 Teminat Tesis Ücreti

10.000 TL

1.2.3 Teminat Değişiklik Ücreti

5.000 TL

1.2.4 Teminat İptal Ücreti
Ürün /Hizmet Tipi

Azami Oran

1.000 TL
Azami Tutar

Teminat konusu taşınır ya da taşınmazlara ilişkin ipoteklerin tesis,değişiklik ve fek işlemleri,taşınırların rehin tesisi
süreçleri,alacak temlik değerliliğinin belirlenmesine ilişkin çalışmalar,finansal kiralama sözleşme tescil bedeli ile
teminata konu çek ve senetlerin keşidecilerine ilişkin gerçekleştirilen istihbarat işlemleri kapsamında tahsil edilen
ücretlerdir.
Ücret Tanımı/Açıklama

1.3. KREDİ RİSKİ SÜRECİ

Kredi riski devam eden nakdi ve gayrinakdi bir kredide teminat,vade,ödeme planı,oran ve benzeri diğer koşullarda
değişiklik yapılarak kredinin yeniden yapılandırılması,kullandırılan kredilerin başlangıçta belirlenen ödeme planı ve
faiz gibi bankaların kredi onay şartlarını etkileyen her türlü koşulun değiştirilmesi karşılığında alınan ücrettir.Bu
ücret,finansal kiralama işlemleri için de alınabilir.Kredi İşlem tutarı üzerinden tahsil edilmektedir.

3%

1.3.1 Yapılandırma/Temdit/Ödeme Planı/Faiz Değişikliği Ücreti

Kredi tahsis ve kullandırım aşamalarında ticari müşterilerce taahhüt edilen şartların yerine
getirilmemesi halinde alınan ücrettir.Ticari müşterilerce kullanılacağının taahhüt edilmesine rağmen süresi
içerisinde kredinin kısmen veya tamamen kullanılmayıp iptal edilmesi halinde,iptal edilen kısım üzerinden alınan
ücret de bu kapsamdadır.

3%
1.3.2 Nakdi Kredi Taahhüde Uymama Ücreti

Akreditif ile banka kabul ve avali dışındaki dış ticaret kapsamında alınan gayri nakdi krediler ile diğer her türlü gayri
nakdi kredi kullandırımlarında verilen garanti hizmetinden dolayı oluşan risk karşılığında alınan ücrettir. Tahsilat
dönemi kredi işlemi bazında belirlenmekte olup tahsilatlar işlem bazında gerçekleştirilmektedir.

5%
1.3.3 Gayri Nakdi Kredi Dönem Ücreti (Yıllık)
5%

1.3.4 Gayri Nakdi Kredi Garantörlük Ücreti (Yıllık)
Ürün /Hizmet Tipi

Azami Oran

Azami Tutar

Bankaların ticari müşterilerine projeli konut/işyeri kredileri kapsamında kullandırdıkları gayri nakdi kredilerden
kaynaklanan risk karşılığında alınan ücrettir.
Ücret Tanımı/Açıklama

1.4. KAPAMA
1.4.1 Nakdi Kredi Erken Ödeme Ücreti (Kalan vadesi yirmi dört ayı aşmayan TL krediler)

1%

1.4.2 Nakdi Kredi Erken Ödeme Ücreti (Kalan vadesi yirmi dört ayı aşan TL krediler)

2%

1.4.3 Nakdi Kredi Erken Ödeme Ücreti (Kalan vadesi yirmi dört ayı aşmayan Döviz ve DEK krediler)

2%

1.4.4 Nakdi Kredi Erken Ödeme Ücreti (Kalan vadesi yirmi dört ayı aşan Döviz ve DEK krediler)

Krediye yapılan erken anapara ara ödemesi,vadesinden önce kredinin tamamen kapatılması veya
kredi taksitinin gününden önce ödenmesi durumunda alınan ücretlerdir.Erken ödenen tutar üzerinden tahsil
edilmektedir.

3%

2-DIŞ TİCARET
Ürün /Hizmet Tipi

Azami Oran

Azami Tutar

Ücret Tanımı/Açıklama

2.1. İTHALAT İŞLEMLERİ
2.1.1 Akreditif Açılış Ücreti

5%

2.1.2 Rezerv/Uyuşmazlık Ücreti

500 TL

2.1.3 Ön İhbar Ücreti
2.1.4 Aval/Kabul Ücreti

Akreditif kullandırımlarında oluşan risk karşılığında açılış için tahsil edilen ücrettir.
Tahsilatlar işlem bazında gerçekleştirilmektedir.

500 TL
5%

2.1.5 Vade/Tutar Değişiklik Ücreti

500 TL

2.1.6 Poliçe Kabul Ücreti

1.000 TL

Sayfa 1

Akreditif/banka ödeme yükümlülüğü (BPO)'ya uygun olmayan evrak/veri ibrazı yapıldığında,
sürecin sekteye uğramaması,rezerv kaydının kaldırılabilmesini teminen ilave veri veya vesaik ile desteklenmesi
süreçlerinde,muhabirden tahsil edilecek komisyonun müşteri tarafından ödenmesinin istendiği
durumlarda,müşteriden tahsil edilen ücrettir.İşlem başına tahsil edilmektedir.
Gayri nakdi kredi kullandırımlarında verilen garanti hizmetinde oluşan risk karşılığında ön ihbar için tahsil edilen
ücrettir.İşlem başına tahsil edilmektedir.
Gayri nakdi kredi kullandırımlarında oluşan risk karşılığında aval/kabul için tahsil edilen ücrettir.İşlem başına tahsil
edilmektedir.
Devam eden gayri nakdi kredilerde talep edilen vade uzatımı,tutar arttırımı işlemlerinde ilgili
işlemin gerçekleştirilmesi için tahsil edilen ücrettir.İşlem başına tahsil edilmektedir.
Müşteri kabullü işlemlerde ibraz edilen poliçenin kabul süreci için alınan ücrettir.
İşlem başına tahsil edilmektedir.

Ürün /Hizmet Tipi

Azami Oran

Azami Tutar

Ücret Tanımı/Açıklama

500 TL

Akreditif,banka ödeme yükümlülüğü(BPO),garantili akreditifin (Stand-by akreditif,gelen harici garanti,gelen kontrgaranti vb.) müşteriye veya başka bir bankaya ihbar edilmesi durumunda alınan ücrettir.İşlem başına tahsil
edilmektedir.

2.2. İHRACAT İŞLEMLERİ

2.2.1 İhbar Ücreti

Akreditif,banka ödeme yükümlülüğü(BPO),garantili akreditif (Stand-by akreditif) işlemlerinde
amir banka ve amir bankanın ülke riskine göre ödeme garantisi verilmesi nedeni ile alınan ücrettir.İşlem başına
tahsil edilmektedir. Swıft ücreti ayrıca tahsil edilmektedir.

5%
2.2.2 Teyit Ücreti
2.2.3 Vade/Tutar Değişikliği Ücreti

500 TL

2.2.4 Vadeli Ödeme Ücreti
2.2.5 İskonto Ücreti

1%

Vadeli akreditiflerde yükleme zamanından ödeme vadesine kaçar geçen süre için alınan ücrettir.
İşlem başına tahsil edilmektedir.

1%

Vadeli ihracat alacağının erken ödenmesi karşılığında tahsil edilen ücrettir.İşlem başına tahsil
edilmektedir.

2.2.6 Tahsil Ücreti
Ürün /Hizmet Tipi

Devam eden işlemlerde vade uzatımı,tutar arttırımı taleplerine istinaden tahsil edilen ücrettir.
İşlem başına tahsil edilmektedir.

Azami Oran

500 TL
Azami Tutar

Dış ticaret işlemlerinde tahsil için gönderilen vesaike aracılık edilmesi hizmetleri için alınan ücrettir.İşlem başına
tahsil edilmektedir.
Ücret Tanımı/Açıklama

2.3. İTHALAT/İHRACAT ORTAK İŞLEMLERİ

2.3.1 Vesaik İnceleme Ücreti

500 TL

Akreditif,harici garanti,kontr-garanti,Stand-by akreditif,vesaik mukabili,kabul kredili vesaik/mal
mukabili işlemlerinde gelen ve giden vesaikin incelenmesi için alınan ücrettir.İşlem başına tahsil edilmektedir.

2.3.2 Değişiklik Ücreti

500 TL

İşlem tutar ve vadesi dışında kalan,kredi riski içermeyen değişiklikler için tahsil edilen ücrettir.
İşlem başına tahsil edilmektedir.

Dış ticaret işlemleri dosya açılışında operasyonel süreçlere istinaden alınan ücrettir.
500 TL
İşlem başına tahsil edilmektedir.
Dış ticaret işlemlerinde muhabir banka masraflarının müşteri tarafından karşılandığı durumlarda,peşinen ya da muhabir tarafından talep edildiğinde tahsil edilen ücrettir.
İşlem özelinde muhabir banka tarafından bildirilen tutar tahsil edilmektedir.
Dış ticaret işlemlerinde gelen bedelin müşteri hesabına ödenmesi veya giden ödeme/ithalat transfer işlemleri
sırasında tahsil edilen ücrettir.İşlem başına tahsil edilmektedir.
500 TL

2.3.3 İşlem Ücreti
2.3.4 Muhabir Banka masrafı
2.3.5 Ödeme Ücreti

3-NAKİT YÖNETİMİ
3.1.
3.1.1
3.1.2
3.2.

Ürün /Hizmet Tipi
DOĞRUDAN BORÇLANDIRMA SISTEMI (DBS)
DBS Ücreti
DBS Dönem Ücreti
Ürün /Hizmet Tipi
MEVDUAT ve KATILIM FONU

3.2.1 Para Yatırma Ücreti
3.2.2 Para Çekme Ücreti
3.2.3 Başka Kuruluş Aracılığıyla Yapılan İşlemler Ücreti
Ürün /Hizmet Tipi
3.3. PARA ve KIYMETLİ MADEN TRANSFERLERİ
3.3.1 Elektronik Fon Transferi (EFT) Ücreti
3.3.2 Havale Ücreti

Azami Oran

Azami Tutar

Azami Oran

Azami Tutar

Ücret Tanımı/Açıklama

Şube ağımız mevcut olmayıp para yatırma işlemleri bankamız hesabının bulunduğu TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. veya DENİZBANK A.Ş. üzerinden
gerçekleştirilebilmektedir. Bu hesaplardan gerçekleştirilen para yatırma işlemlerinden ilgili bankaların yansıttığı maliyetler kadar ücret alınmaktadır.
Bu hizmetler sunulmamaktadır.
Azami Oran

Azami Tutar
100 TL
50 TL
1.500 USD

3.3.3 Uluslararası Fon Transferi ve Mesajlaşma Ücreti
3.3.4 Kıymetli Maden Transferi Ücreti
Ürün /Hizmet Tipi

Ücret Tanımı/Açıklama
Bu hizmet sunulmamaktadır.

Azami Oran

Ücret Tanımı/Açıklama
Eft işlemleri karşılığında alınan ücrettir.
Havale işlemleri karşılığında alınan ücrettir.
Uluslararası fon transferi ve SWIFT benzeri mesajlaşma işlemleri karşılığında alınan ücrettir.
Muhabir bankalar tarafından alınan masraflar ek olarak tahsil edilmektedir.
Bu hizmet sunulmamaktadır.

Azami Tutar

3.4. KİRALIK KASA
3.4.1 Kiralik Kasa Ücreti

Ücret Tanımı/Açıklama
Bu hizmet sunulmamaktadır.

Ürün /Hizmet Tipi

Azami Oran

Azami Tutar

3.5. ARACILIK HİZMETLERİ
3.5.1 Aracılık Ücreti

Ücret Tanımı/Açıklama
Bu hizmet sunulmamaktadır.

Ürün /Hizmet Tipi

Azami Oran

Azami Tutar

Ücret Tanımı/Açıklama

3.6. BELGE ve BİLGİLENDİRME
3.6.1 Belge ve Bilgilendirme Ücreti

500 TL

3.6.2 Basılı Ekstre İşlemleri
Ürün /Hizmet Tipi

Azami Oran

2 TL
Azami Tutar

Ticari müşterilerin anlık ya da periyodik olarak hesap özetleri ve hesap araştırma talepleri için
tahsil edilen ücrettir.
Basılı ekstre taleplerinden alınan ücrettir.Sayfa başına tahsil edilmektedir.
Ücret Tanımı/Açıklama

3.7. ÇEK İŞLEMLERİ
3.7.1 Çek Defteri ve Çek Düzenleme Ücreti

500 TL

3.7.2 Çek İade Ücreti

10 TL

3.7.3 Çek Tahsilatı Ücreti

50 TL

3.7.4 Çek Belgelendirme ve Düzeltme İşlemleri Ücreti

20 TL

Sayfa 2

Çek defteri teslimi ile seyehat çeki,bloke çek ve garantili çek gibi özel nitelikli çek düzenleme işlemi karşılığında
tahsil edilen ücretlerdir.Çek yaprağı başına tahsil edilmektedir.
Tahsile/teminata verilen çeklerin bankadan iadesi istenmesi durumunda yapılan operasyonel
işlemler karşılığında alınan ücrettir.Çek yaprağı başına tahsil edilmektedir.
Çek tahsil işlemleri ile yabancı banka çeklerinin iştira edilmesi işlemleri için tahsil edilen ücrettir.Çek yaprağı başına
tahsil edilmektedir.
Karşılıksız çek belgelendirme ve düzeltme işlemlerinden alınan ücrettir.
Çek yaprağı başına tahsil edilmektedir.

Ürün /Hizmet Tipi

Azami Oran

Azami Tutar

Ücret Tanımı/Açıklama

3.8.1 Senet Bilgilendirme Ücreti

20 TL

Tahsile/teminata alınan senetlerin akıbetleri hakkında keşideciye/hamile iletilen bilgilendirmeler karşılığında alınan
ücrettir.Senet başına tahsil edilmektedir.

3.8.2 Senet İade Ücreti

20 TL

3.8.3 Senet Protesto İşlemleri Ücreti

50 TL

Tahsile/teminata alınan senedin hamil tarafından bankadan geri alınması veya senedin protesto edildikten sonra
hamile iade edilmesi durumunda tahsil edilen ücrettir. Senet başına tahsil edilmektedir.
Ödenmeyen senetlerin noterde protesto ettirilmesi ve protestolu senedin ödenmesinden sonra protesto kaydının
kaldırılması için alınan ücrettir.Senet başına tahsil edilmektedir.

50 TL

Senetlerin tahsile alınması karşılığında alınan ücrettir.Senet başına tahsil edilmektedir.

3.8. SENET İŞLEMLERİ

3.8.4 Senet Tahsile Alma Ücreti

4-ÖDEME SİSTEMLERİ
4.1.
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2.
4.2.1
4.2.2
4.3.
4.3.1
4.3.2

Ürün /Hizmet Tipi
POS ÜCRETLERİ
POS Yazılım/Donanım/Bakım Ücreti - Fiziki POS
POS Yazılım/Donanım/Bakım Ücreti - Sanal POS
Kayıp/Hasarlı POS ve Aksesuar Bedeli
Ürün /Hizmet Tipi
ÜYE İŞYERİ ÜCRETLERİ
Üye İşyeri Ücreti Peşin/ Taksit
Bloke Çözüm Ücreti
Ürün /Hizmet Tipi
TİCARİ KART İLE YAPILAN İŞLEMLER
Ticari Kart Üyelik Ücreti
Nakit Avans Ücreti

Azami Oran

Azami Tutar

Ücret Tanımı/Açıklama
Bu hizmetler sunulmamaktadır.

Azami Oran

Azami Tutar

Ücret Tanımı/Açıklama
Bu hizmetler sunulmamaktadır.

Azami Oran

Azami Tutar

Ücret Tanımı/Açıklama
Bu hizmetler sunulmamaktadır.

TABLOYA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMALAR:
1. ÜCRET: Yukarıdaki tabloda yer alan ücretlere faiz, kâr payı ile vergi,fon,Bsmv ve benzeri yasal giderler dahil değildir, bunlar belirtilen ücretlere ilave olarak ayrıca tahsil edilir.
2. ÜCRETLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ VE DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMLERİ: Bu tabloda uygulanan azami tarife ve diğer ücret bilgileri, herhangi bir değişikliğe ilişkin olarak internet sitesinde bir güncelleme
yapılana ve/veya değişiklik ilan edilene kadar geçerlidir. Ürün veya hizmetin kullanımıyla ilgili ücret değişikliğinin kabul edilmemesi durumunda, Bankamızın bu hizmeti vermeyi durdurma hakkı saklıdır.
3. TAHSİL YÖNTEMİ :Yukarıda açıklananlara ilave olarak, ürün ve/veya hizmet tipine göre,nakden veya hesaben müşterinin cari hesabından veya muhtelif hesabına borç kaydedilerek tahsil edilmek suretiyle yapılır. Bildirilen azami tarifelerin üzerinde
herhangi bir ücret tahsil edilemez.
4. BİLDİRİMLER : Resmi Gazetenin 10 Şubat 2020 tarihli, 31035 sayılı nüshasında yayımlanan Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4) kapsamında, ticari müşterilere yapılacak her
türlü bildirimler için Noterler, GSM operatörleri dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın üçüncü gerçek/tüzel kişilere ödenen her türlü ücret/masraf/harç ve sair tutarlar, ayrıca tahsil edilmektedir.

Sayfa 3

