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Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. ve Karabük Ticaret ve Sanayi Odası İşbirliği

Bu protokol Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. ve Karabük Ticaret ve Sanayi Odası'na özel avantajlı ürün ve 
hizmetler ile kurumların yerine getirmesi gereken şartları içermektedir.

Ürün -  Hizmet Listesi

1. Kobi Destek Finansmanı
2. Bireysel Araç Finansmanı (Ek Avantajlı)
3. Bireysel Konut Finansmanı (Ek Avantajlı)
4. Masrafsız Bankacılık
5. Grup BES
6. Platinum Card - Ücretsiz
7. Business Card -  Ücretsiz

İletişim Bilgileri

Detaylı bilgi ve başvuru için Karabük Şube, Portföy Yöneticisi Tahsin ÖZBEK ile (GSM: 0 542 436 53 20) iletişime 
geçebilirsiniz

A. BANKAMIZIN SUNDUĞU AVANTAJLAR
ilk : 4

1. Finansman Avantajları

1.1. Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Üyelerine Özel Kampanyalar;

1.1.1. Özel Kar Oranlarıyla KOBİ Destek Finansmanı Kampanyası;

1,07 kâr oranı ve 36 aya varan taksitler ile 300.000 TL'ye* kadar Kobinin ihtiyaçlarını finanse ediyoruz. 

Kampanya Detayları

• Finansman kampanyası Türk Lirası para cinsinde Ticari Kredileri kapsamaktadır, (işletme Kredisi, 
Finansal Kiralama, İthalat Kredisi, Taksitli Ticari Krediler)
'  I • j -

• Kampanya 31.12.2019 tarihine kadar geçerlidir.
• Kampanya kapsamındaki azami finansman tutarı 300.000 TL'dir.
• Ödeme planlarınızı, aylık eşit taksitler halinde veya esnek olarak oluşturabilirsiniz.
• ı Albaraka Türk ilgili finansman kampanyasında değişiklik ve kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar.I AID
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1.1.2. Avantajlı Kar Oranlarıyla Araç Finansmanı Kampanyası; 

ister 0 km ister 2. El araçlar için uygulanacak finansman oranları tablodaki gibidir.

Ürün Vade (Ay) Finansman Oranı

Araç Finansmanı
1-24 1,06

25-48 1,10

Araç finansmanı kullanan müşterilerimiz ayrıca aşağıdaki avantajlı ürün ve hizmetlerden yararlanabilecektir.

• Ücretsiz HGS etiketi
• Avantajlı fiyatlar ile Kasko Sigortası
• Autowax'dan Araç Bakım hizmetlerinde müşterilerimize özel %35'e varan indirim fırsatı
• 1 aylık Bireysel Eko Hizmet Paketi ücretsiz

Kampanya Detayları
• Araç finansmanı kampanyası bireysel müşteriler için geçerlidir.
• Araç Finansmanında standart tahsis ücreti alınacaktır.
• 1 aylık Bireysel Eko Hizmet Paketinde 5 adet şubeden eft ve 10 adet şubeden havale yer almaktadır.
• Albaraka, değişen piyasa koşullarına göre kampanya koşullarını değiştirme veya kampanyayı 

durdurma hakkını saklı tutar.

1.1.3. Avantajlı Kar Oranlarıyla Konut Finansmanı Kampanyası;

1-60 aylık vadelerde uygulanacak finansman oranları tablodaki gibidir.

Ürün Vade (Ay) Finansman
Oranı

Konut Finansmanı
1-60 1,01

61-120 1,06

Kampanya Detayları

Satın almak istenilen evin ekspertiz* değerinin %80'i kadar finansman kullanabilirsiniz.
Ek gayrimenkul teminatında bulunmanız durumunda konutun ekspertiz değerinin %100'ü kadar 
finansman kullanabilir.
Ödemeleriniz 120 aya kadar vadelendirilebilir.
Geri ödemelerinizi aylık eşit taksitler hâlinde 2 ayda bir, 3 ayda bir ya da esnek taksitler ile yani her 
ay farklı miktarda ödemeler halinde yapabilirsiniz.
Konut kat mülkiyetini veya kat irtifakı tapusunu ibraz ederek konut finansmanı kullanabilirsiniz. 
Konut finansmanı almanız durumunda, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF), Banka ve Sigorta 
Muameleleri Vergisi (BSMV) ödemelerinden muaf olabilirsiniz.
Tahsis Ücreti finansman tutarının %0,5'idir.
Kampanya oranları 500.000 TL'ye kadar olan finansman kullandırımları için geçerlidir.
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3.1.3. Masrafsız Bankacılık Kampanyamız;

>  Bankamızda açılacak TL, Döviz veya Altın tüm cari ve katılma hesaplarından hiçbir koşul 
gerektirmeksizin hesap işletim ücreti tahsil edilmeyecektir.

>  Albaraka Mobil, İnternet Şube, ATM ve Alo Albaraka üzerinden yapılacak tüm EFT ve Havale işlemleri 
ücretsizdir.

Mobil, İnternet Şubesi ve ATM'lerden Ücretsiz yapılan diğer işlemler;

• Kredi Kartı Ödemeleri
• Döviz Alış / Satış
• Fatura Ödemeleri
• MTV Ödemeleri
• Trafik Para Cezası Ödemeleri
• Vergi Ödemeleri*
• SGK Ödemeleri*
• Bağış Ödemeleri*
• Hac-Umre Ödemeleri*

*Albaraka Mobil'de ilgili işlemler yapılamamaktadır.

B. ALBARAKA İLETİŞİM ÇALIŞMALARI

• Bankamız ... ile yaptığı işbirliği hakkında üst düzey yetkililerinde katılımında basın bülteni 
düzenlenecektir.

• Karabük Ticaret ve Sanayi Odası'na üye olan bankamız müşterilerine SMS, mailing gibi iletişim 
çalışmaları yapılacaktır.

• Bankamızın internet sitesinde Karabük Ticaret ve Sanayi Odası ile iş birliği yapıldığına dair duyuru 
yayınlanacaktır.

,.  'Ç * ■■ ' , y t

• Bankamızın sosyal ağlar üzerinde yer alan hesaplarında(Facebook, Tvvitter, Instagram, linkedin), 
Karabük Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine Bankamızın sunmuş olduğu avantajlar yayınlanacaktır.

• Bankamızın Şubelerinde yer alan ATM ve Sıramatik' lerde bankamıza sunmuş olduğu avantajlar 
yayınlanacaktır. Ücretli İletişim çalışması yapılacaktır.

C. İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA ... TARAFINDAN YAPILMASI BEKLENENLER

• Bankamızın sunmuş öldüğü avantajlı kampanya ürün ve hizmetlerini Karabük Ticaret ve 
Sanayi Odası üyelerine iletişim planlaması Albaraka Türk ile birlikte yapılacak ve ilgili 
kanallarda (sms, mail, internet sitesinde ilan, basılı dergi/gazete vb. yayınlarında gösterim) 
gerekli iletişim çalışması yürütülecektir.

• Karabük Ticaret ve Sanayi Odası oda başkanları ile iletişime geçilip, kampanya hakkında 
üyelerine bilgi verilecektir.

• Bankamızca gönderilen portföy yöneticilerine Karabük Ticaret ve Sanayi Odası oda 
başkanlarmın gerekli yönlendirmesi yapılacaktır.
Karabük Ticaret ve Sanayi Odası'nın düzenlemiş olduğu etkinlikler hakkında Albaraka 
bilgilendirilecek olup, etkinliklere katılımın sağlanması için görüşmeler yapılacaktır. 
Karabük Ticaret ve Sanayi Odası'na gönderilen Albaraka broşürlerin üyelere iletilmesi 
sağlanacaktır.
I^rabük Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin protokolde yer atan avantajlardan 
faydalanabilmesi için şubelerimize Karabük Ticaret ve Sanayi Odası K̂ art ıfş başvurmaları 
gerekmektedir.
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2. Kart Avantajları

2.1.1. Business Kart Avantajları

• VVorld Business Card için yıllık kullanım ücreti ödenmemektedir. Aynı zamanda taksitli alışveriş imkanı 
sunulmaktadır.

• 50.000 TL ye kadar işlemlerinde 9 taksite varan avantajlardan yararlanabilecektir.*
• Limit kullanım ücreti bulunmamaktadır.

*Belirlenen limit müşterinin Bankamıza verimliğine göre değişkenlik göstermektedir. Taksitli işlemler Word 
özellikli anlaşmalı üyelerde geçmektedir.

2.1.2. Platinum Kart Avantajları

• VVorld Platinum Kart ile medikal, yol, seyahat ve daha pek çok konuda ayrıcalık sunan Asistans 
Hizmetleri'nden faydalanılabilmektedir.

• Alışverişlerde Worldpuan biriktirebilir, kazanılan ödül puanları dilediği zaman harcanabilmektedir.
• World üyesi işyerlerinde taksitli alışveriş fırsatından yararlanabilmektedir;
• Platinum kartımızdan da yıllık kullanım ücreti alınmamaktadır.

3. Diğer Ürünler ve Avantajlar

3.1.1. AlneoPOS

Müşterilerinize daha hızlı işlem ve kolaylık sağlayabileceğiniz, yeni nesil bir dijital ödeme uygulaması olan 
Alneo, üye iş yerlerimizin herhangi bir fiziksel POS cihazına ihtiyaç duymadan tüm banka/kredi kartlarına 
taksit seçenekleri ile müşterilerinden ödeme almaya başlayacağı bir mobil uygulamadır.

Tüm tek çekim tahsilatlarını %1,99 oranla gerçekleştiriyor.
Alneo Üye İş Yerleri sadece Alneo Cüzdan sahiplerinden değil, tüm banka/kredi kartı sahiplerinden 
de uygun oranlar ile ödeme gerçekleştirebiliyor. OCR teknolojisi ile müşteriler doğrudan banka/kredi 
kartı detaylarını paylaşarak güvenli bir şekilde ödeme gerçekleştirebiliyor.
Alneo Cüzdan sahipleri Alneo Üye iş Yerlerinde tüm ödemelerini karekod kullanarak yüksek güvenlik 
standartları ile saniyeler içerisinde gerçekleştiriyor.
Artık ödemelerinizi zaman ve mekan bağımsız tahsil edebilirsiniz. Alneo Üye işyerleri tahsilatlarını 
gerçekleştirmek istediği müşterilerine SMS/Link ile ödeme talimatı göndererek ödemelerini tahsil 
edebiliyor.

3.1.2. ... Üyelerine Özel Grup Bireysel Emeklilik Paketi;

fNa« Adi
Plan
Tipi

ĞA
(GİRİŞ)

SA  (ÇIKIŞ)

AsprS
Katkı
Payı

Tutarı

Birikim den Alınan Katkı Payı
EK Katkı 

Y Ö K

Ara
verme

SSBES YOK

SöiİtspıtSfsîh iiölmüîâf» â tise  aşitinld dum m w nda ertete-ıfîtiş SiiMi 
af a u t. Her sö îieşm e  yılı »çin »igiiı tafevnın yiiımn ilk 6 aşında  uygulanacak ASAL? aün 

%8,$'!«« kar|iiffc geM*ı 5. Yılı o m u m  kaskar cfeRitaareya 
fcaşşîıifc geten teıpiam tu ta rından  aşnifniş ta rih ine  kadar yönetim  |£id«f kesintisi; 
v ö /veşs  a ra  «e m le  fctssinfilşfi »fe/vşsa şeysftigiriy aidatı »şiiarat, tâhadediîm enâ^ 

’i s ş m  hirifcinsîfen »fdirilir,
Tatıth tditmeşKn yıllara a® keiintmin hesap ladm asad  a  ayrılma Sarihini» %ilt 

takvim yıtınm ilk s aynıda «yyaianaösk. AEAÜ dikkat* »İınmak.tsdsr.

98 TL
* l.yd»ç in  60  TL
* 2. yd  ivin 24 TL
* a .şdtÇK i 2 4 T l
* 4. ydîjgSa 24 TL
* S .ydsçin 24 T l

YÖK s m
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• Aşağıdaki ürünlerin satın alınması kaydıyla yukarıda yer alan avantajlı ürün ve hizmetlerden 
... üyeleri yararlanabilecektir, 

o 2 Adet otomatik ödeme 
o Mobil Bankacılık, İnternet Bankacılığı
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