
SAMSUN TIcARET VE SANAY! oDASt i$ ainLi$i pnororolU

Bir tarafta, TUrkiye Cumhuriyeti kanunlartna uygun olarak ku11lmu9, S9b3n91 Ce1!e14 Levent 34330

lstanbul adresinde butunan Akbank rurk An6nim $irketi (Ticardt Sicil Mudurlu!u: lstanbul, Sicil

flrriiisr: 90418, Mersis No:0015001526400497, www.akbank.com) (bundan bOyle ktsaca

"AKBANK" olarak antlacakttr) ile

Diger tarafta; TUrkiye Cumhuriyeti kanunlartna uygul olarak kurulmug, Yenimahalle Mah.839.

So'kNo:120 CaniUSAMSUN adreiinde bulunan, Samsun Ticaret ve Sanayi Odast(bundan boyle ktsaca

"ODA" olarak antlacaktrr) (Ticaret Sicil M0dUrl0$U: ... ".. Sicil Numarast: """ ""');

arasrnda ve aga$rda belirlenen maddeler gergevesinde, igbu S6zlegme (bundan bOyle ktsaca

"S6zte9me" olarak antlacakttr) akdedilmigtir.

lgbu s6zlegmede; AKBANK ve ODA ayn ayn ktsaca "Taraf" ve birlikte ktsaca "Taraflar" olarak

antlabilecektir.

Akbank tarafrndan Oda Uyelerine, bankacrhk iglemlerinde.avantajlar igeren Yeni MUqteriye Yeni Tarife

p.ieii, avantajlr Taksitli Ticari Kredi paketi, OSrt OOrttUk lgyeri Sigortasl, Uye lgyeri Avantajlart, Maag

bdeme Programt ve Ticari Kredi Kartr avantajlart sunulmaktadtr.

lgbu protokol, taraflar arasrnda Oda Uyelerinin finansmanrna ve bankacrlrk iglemlerinde avantajlar igeren

faydalarrn sunulmasrna yonelik ig biiligi amacryla hazrrlanmrg olup; muhtelif Bankacrhk hizmetlerinin

n[bank taraftndan sunulmastna iligkin genel esaslart dUzenlemektedir.

Yeni Miisterive Yeni Tarife Paketi:

. paketin Tantmr: llk kez Akbanklr olan ya da yeniden aktiflegen Oda 0yeleri 3 ay-boyunca iglemlerini

ijcretsiz yapabileceitir. KOBI mugterilerimize, mugteri 9!Ia ya da yeniden aktiflegme tarihlerinden

itibaren ilk 3 ay 
-Uoyrn., 

gegeiti olacak gekilde EFT, swift, gek ve senet iglemleri lrcretsiz

sunulacaktrr. frrp"iy, ava-ntillan, herhanli bir ek igleme ihtiyag duyulmadan otomatik olarak

tanrmlanacakttr.

o Paket Avantailarl
o TUm kanallardan, hesaptan yaprlan havale ve EFT iglemleri Ucretsizdir.

(Ge9 EFT/Fast iglemleri de Ucretsizlile dahildir')

o inteinet $ubesi'nden slnlrslz havale ve EFT

oTUmkanallardan,gelen/gidenswiftiglemleriUcretsizdir'
(Muhabir banka masraflart kapsam drgtndadtr')

o Qek tahsilatlarr ve gek karnesi Ucretsizdir'

o Senet tahsilatlarr 0cretsizdir'

Kampanya 31 Aralrk 2022 tarihine kadar gegerlidir. Akbank, kampanya kogullartnt

degiitirnie ve kampanyayt durdurma hakktnr sakl tutmaktadtr.

Hemen Akbankh Ol butonuna trklayarak anrnda Akbankh olan gergek kigitacir mugterilerimiz de 3 ayltk

p"r"i" ek olarak tz ay uoyunca gegerli olacak muafiyet paketine hak kazanacakttr'

o Akbank Mobilve Akbank lnternet'ten yaprlan havale ve EFT iglemleri Ucretsizdir'

oortakveyurtdrgrATMparagekmeiglemleriUcretsizdir'
oAkbankATMlimitustuparagekmeiglemiUcretsizdir.
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Avantaih Faiz Oranlanvla Taksitli Ticari Kredi

Oda Uyeleri, avantajl faiz oranlan ve 60 aya kadar vadesiyle 5 milyon TL'ye kadar KOBI Kredisi igin

Akbank gubelerinden iglemlerini yapabilecektir.

. Oda Uyelerine }zelfaizoranlan, entazla5 milyon TL tutanndakive 12, 24,36,48 ve 60 ay vade

opsiyonlartndaki Taksitli Ticari Kredi bagvurulart igin gegerlidir.

o Kreditalebive 6deme planr, evrak setinin tamamlanmasl sonraslnda Banka taraftndan olumlu

de$erlendirilirse kargt lanacaktt r.

Akbank, kredi kogullarrnr de$igtirme ve kampanyayr durdurma hakktnt saklt tutmaktadtr.

Oda Uyesifirmalarrn nakdi kredi talepleri; Bankaca yaprlacak de$erlendirmeler sonucunda, mali

yaprsrnda olumsuzluk bulunmamasr ve yaprlacak istihbarat sonucunda herhangi bir

olumsuzlu$a rastlanrlmamasr halinde Banka mevzuatt gergevesinde de$erlendirmeye altnacak

olup; kredi kullandrrrmr, her halUkarda ve gartta Banka'ntn takdirinde olacakttr.

Diirt D6rtliik is Yeri Sioortasr:

o paketin Tanrmt: DOrt DOrtlUk lg Yeri Sigortasr, ihtiyaca g6re 5 farkh paket segene$ini ve faaliyet

alanrna g6re tasarlanan genig teminat kapsamrni tek pohge altrnda toplamaktadrr' Sabit prim

avantajryia, benzer sigortalrUnlerine kryasla genig gergeveli bir gUvence sunulmaktadtr.

DOrt DorflUk lg Yeri Sigortasr, Oda Uyelerine ozel ytlhk 1.584 TL'den baglayan fiyatlarla ve kredi

kartrndan 9 ayb varan taksit segenekleriyle sunulabilecektir'

r Paket Avantajlart
o denig teminat kapsamr ile 300.000 TL limite kadar olan riskler tek polige alttnda

toplanabilmektedir. lg yeri yangtn sigortasr teminatlart yantnda sorumluluklar, makine

ar.7alail, nakliye ve POS cihazlarrna kadar genig teminatlar sunmaktadtr.

o UrUnle birlikte sene igerisinde Ucretsiz gilingir, su tesisatt, elektrik tesisatt onartm igleri

ve cam igleri hizmetlerinden faydalanrlabilmektedir'

o Ek otarak paket 3, Paket 4 ve Paket 5'e ozel anlagmah restoranlar ve daha bir gok

markada indirim imkant sunulmaktadtr'

Uve isveriAvantailarl

o EKOpOS: Her ay sabit bir Ucret ile gahgmak isteyen, her bir iglem igin komisyon kesintisi

yaprlmasrnr istemeyen ve cirosunun ertesi gun hesabtna gegmesini isteyen Oda 0yeleri igin

EkoPos Paketleri mevcuttur.
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Ekopos paket cirosuna taksitli iglemler dahil de$ildir, yurtigi ve yurtdrgt pegin iglemler

paket cirosuna dahildir.

Ltopo, paketleri sadece komisyonlu olarak galrgmaktadrr' Uye igyerinin cirosu ertesi

g0n hesaba gegmektedir'

iazarfasal6X6y eOS, GSM(Mobil) POS, Sabit(MasagstU) POS ve Akbank Cebe POS

kullanan flye igyerleri Ekopos paketlerini kullanabilir. Sanal POS dahilde$ildir'

Ekopos paxetteri sadece TL doviz cinsi ile yaprlan iglemlerde gegerlidir'

Ekopos paketlerinin sttresi bir ayhktrr. Uye igyeri paketini iptal etmedi$i sUrece her

aybagrnda yenilenir. Pakete ilk kez dahil olunan ay, pakete girig tarihinden ay sonuna

kadar gegerlidir.

Ekopos paketleri uye igyeri cirosu uzerinden gahgmaktadlr, uye igyerinin sahpAdalu

tUm terminallerin pegin iglem cirosu Ekopos paketine dahildir' 
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yENi UyE i$yeni: yeni Akbankh Oda Uyeleri, 30 Nisan 2022'ye kadar yaprlan Uye igyeri

bagvurulalnda; yrl sonuna kadar yurt igi pegin iglemlerde tUm kartlar igin %1,09 komisyon

oranrndan ve %50 POS hizmet Ucreti indiriminden faydalanabilecektir. Ustelik tUm Oda

Uyelerine CebePOS Ucretsiz olarak sunulacakttr.

Kampanya yalntzca yeni kazanrm Uye igyeri mOgterileri igin gegerlidir. MUgterimizin mevcutta

Uye igyeri varsa, belirtilen orandan faydalanamayacakttr.

Akbank, kampanya kogullarrnr de!igtirme ve kampanyayt durdurma hakktnt sakh tutmaktadtr.

Maas Odeme Proqraml

Maag 6demeleri igin Akbank'a talimat veren mUgterilerimizin personel maag tutarlart, belirtilen

tarihte ve miktarda otomatik olarak firma hesabrndan personel hesaplartna aktartlmaktadtr.

Ayrrca Oda Uyeleri, hem firmalarrna hem de firma gahganlartna 6zel 1 yll boyunca sunulan

avantaj lardan* faydalana bi lecekti r.

o 24ayhk s6zlegmeye istinaden KDV dahil fatura kargrh$r odenmek Uzere kigi bagt 1.000

TL bUtge tahsisi

o 36 aylk s6zlegmeye istinaden KDV dahil fatura kargrh$r Odenmek 0zere kigi bagt 1.750

TL bOtge tahsisi

o Personelin maag hesabr igin ADK havale muafiyeti

Bfitge; aga$rda belirtilen UrUn grubundan personel bagtna en az 4 UrUn sahipli$inin

sa$lanmast sonrast nda Odenecektir.

UrUn Grubu: KOLAS, Akbank Mobil, Debit Kart, OFO, DUzenli Odeme, Axess Kredi Kartt,

Artr Para, lntiyag Kredisi

(*) Son 6 aydrr Bankamrzdan maag ddemesi yapmamll firmalar igin gegerlidir' Qakgan adedinin minimum ',l0 ve

maksimum 150 olmasr ve minimum kigi bagr maag ortalamasrnrn 4'250 TL olmasr gerekmektedir'

Ticari Kredi Kartr Avantailarl

. llk kez,,Cebe lnen" Akbank Ticari kredi kartr alacak Oda Uyelerine 6zel olarak, 10'000 TL'ye

kadar yapacaklan harcamalan igin 2 ay erteleme ftrsatt sunulmaktadtr'

Oda Uyeleri, karlarrnr kurye beklemeden kullanmaya baqlayabilmektedir' Axess Mobil'den

ulagrlabilen kart bilgisi ile hem internet ahgverigleri hem de mobil odeme ile ma$aza igi

alrgverigler anrnda yaprlabiliyor. ustelik ilk yrl kart ucreti de altnmayacakttr'

(*) Detaylar:

Yurtigi Kartlar Pe$in Uiv riyat Avantajr

Komisyon Oranl Siiresi

PoS Hizmet Ucreti Uiv tjcreti Avantajt

Avantajr Stiresi

l,o9% 2022 Sonuna Kadar

sabit Pos 70 TL

orc go rl
Mobil POS 100 TL

2022 Sonuna Kadar



Oda Uyeleri, Axess Business ve Axess KOBI ile belirli sektOrlerde taksit ve erteleme

imkanlan ndan yararlanabilecektir.

o Odenmesigereken minimum tutar, ekstre borcunun sadece %5'i kadardtr.

o Nakit ihtiyaelar, borglann minimum Odeme tutartndan daha aztntn 0denmesi halinde

bile nakit avans gekilerek kargrlanabilmektedir.

o Higbir faiz tutarr igin KKDF Odenmeyecektir.

o Harcama faturalart, firma adtna kestirilebilmektedir'

(.) Detaylar: https://vyww.axess.com.tr^icarikartlar/kampanvadetav/8/3535/akbank'ticari-kartlara-ozel-taksit'avantaii

Mevcut kampanyalann yant srra gube 30 Nisan'a kadar ilk kez Axess Business kredi kartt sahibi

olan Oda Uyeleri, ilk 750 TL ve Uzeri alrgveriglerinde 350 TL kaybolmayan chip-para

kazanabilecektir. Ayrrca yeniAkbank uye igyeri kazanrmrna konu Oda uyeleri, ilave olarak 150

TL chip-para daha kazanabilmektedir. Detaylara direkt olarak Banka web sitesinden veya

gubelerden bilgi ahnarak ulagrlabilmektedir.

o 01 .04.2022 oncesinde agrk Akbank ticari kredi kartt olan mUgteriler kampanyadan

yararlanamaYacakttr.

o Bagvurusu onaylanan mUgteriler, kampanya kapsamrnda 30 Nisan 2022'ye kadar ilk

7SO TL ve Uzeri harcamada 350 TL chip-para kazanabilir. Uye igyeri sattgtntn da olmast

durumunda ilave 150 TL chip-para kazantmt ile toplam 500 TL chip-para kazantlabilir'

o Ticari kart kampanyasrndan kazanrlan 350 TL chip-para, uygun iglem yaptldt$tnda

otomatik olarak karta y0klenecektir. Ek kazantlan 150 TL chip-paranln yUklemesiise 16

Mayr s 2022 tarihinde gergeklegecektir'

o lptalve iade iglemlerinde yUklenen chip-para iade ahnacakttr.

o Akbank T.A.g. kampanyayr durdurma ve kampanya gartlartnda de$igiklik yapma

hakktnt saklttutar.

lgbu protokolde Oda Uyeterine 6zel duzenlenen avantaj hUkilmlerinde, UrUn, fiyat ve oranlartnda de$igen

pi,.da kogullarrue 'ganfa politikalarrnrl ger99i 6larak .Banka taraftndan tek taraflr de$igiklik

vJp,rruir".iginive Banka'nrn s6z konusu deg"igirli-kleri Onceden bildirme ytrkumlulu$u olmadr$rnr oda

kabul, beyan ve taahhUt eder.

Akbank, sebep g6stermeksizin 10 gun Once yazrlr bildirimde bulunmak kaydryla, i9 bu s6zlegmeyi tek

tarafl feshetme hakrrna sahiptir. Ancak bu durum bu sOzlegmede iginde belirtilen di$er sOzlegmeleri

etkilemeyecektir.

Taraflar, bu protokolUn uygulanmasrnda kargrlagabilecekleri.sorunlart kargrhklt iyi niyet esaslna

dayanarak gozumtemeyi v6-gerektiginde kargrlrkli yazrh mutabakatla protokolde deligiklik ve ekler

yapmayr kabul eder.-isou irotordi imzalanhasrni muteakip yururluge girer. Protokol hukumleri

31 t 12t2022 tarih ine kadar gegerlidir.

SAMSUN TICARET VE SANA
(Kage ve Yetkili lar)


