PTT VE TÜRK TELEKOM VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
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T.C Kimlik No
Adı Soyadı
İli
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Kurum Sicili
Doğum Tarihi
E-Posta

@

Aşağıda Belirtilen Bankalar Dışında Maaş Almaktayım,

PTT Gişelerinden T.C Kimlik Numaramla Şahsen Yatıracağım.

Nakdi Destek Geri Ödemesi İçin
Vakfımızın Anlaşmalı Olduğu Bankalar

 Ziraat Bankası  İş Bankası
İBAN No: TR

 Vakıflar Bankası

İş Bankası hesabı bildiren üyemiz ekte bulunan “Üye Kesinti Taahhütnamesi” ni doldurması zorunludur.

Talep edenin İmzası:

Tarih:

/

/ 20

Genel Açıklamalar ve Gerekli Evraklar

A. Üyeler, Nakdi Destek için aşağıdaki belgelerle Vakfa müracaat ederler:
1. Talep eden üye ve kefillerin nüfus cüzdanı fotokopisi,
2. Çalışan üye ve kefillerin onaylı maaş bordrosu aslı veya fotokopisi,
3. Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan, Borçlu ile Müşterek borçlu ve müteselsil kefillerce imzalanan, Kefalet Senedi,
Borçlu ve Kefillerin imza ve kimlikleri, Yetkili Ünite Müdürüne tasdik ettirilerek veya aslına uygunluğu tasdik
edilmiş genel vekâletnameye dayanarak avukatı tarafından veya imzaların Noterden onaylatılması veya imzaların
PTT Vakfı Yönetim Kurulu asıl veya yedek üyeleri, Müdürü ve/veya müdür yardımcısı huzurunda atılması suretiyle
tanzim ve tasdik edilerek Vakfa verilmesi/gönderilmesi gerekmektedir.
B. Kimler Kefil Olabilir:
1. PTT A.Ş. ve Ortaklık ve/veya iştiraklerinde çalışanlar,
2. Türk Telekom A.Ş. ve Ortaklık ve/veya iştiraklerinde çalışanlar,
3. PTT ve Türk Telekom Vakfı Çalışanları,
4. PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Çalışanları,
5. Türk Telekom Personeli Biriktirme Yardım Sandığı Çalışanları,
6. Devlet Bankalarında Çalışan memur ve kadrolu işçiler,
7. Kamu Kurumlarında çalışan devlet memurları ve kadrolu işçiler,
C. Kefiller ile ilgili hükümler:
1. Talep eden Üyenin, maaşında temlik ve/veya haciz, tahsilat borcu v.b kesinti varsa, iki kefil, yoksa bir kefil
aranır. Kefillerin maaşında temlik ve/veya haciz, nafaka, tahsilat borcu v.b kesinti bulunmaması gerekir.
2. Emekliler kefil olamaz,
D. Diğer Hükümler:
1. Hesap numaralarındaki yanlış veya eksik yazılan bilgilerden doğabilecek hatalardan kaynaklanan gecikme ve
sorumlulukların tamamı üyeye aittir.
2. Senette üzerinde istenen bilgiler okunaklı ve eksiksiz doldurulması gereklidir.
3. Senet üzerinde karalama veya tahribat olması halinde başvuru geçersiz sayılacaktır.
4. Nakdi Destek Borcu Bulunan üyelere yeni Nakdi Destek tahsisi yapılamaz.
NOT : “Daha önce bu desteği (krediyi) kullanmış olan üyelerin yeni talepleri borç bitim tarihi üzerinden altı ay, yasal
takibe girmiş üyenin ise iki yıl geçtikten sonra işleme alınacaktır.”
Talep Edilmesi Halinde: Geri ödemesini yaptığım;  Evlilik veya  Öğrenim Desteği kalan taksitlerimin talep
ettiğim Nakdi Destek Yardımından mahsup edilerek kapatılmasını istiyorum.

Üye kıdemine göre aşağıdaki tabloda yer alan vade ve ilave aidat seçenekleri ile Nakdi Destekten faydalanır.
Üyelik Kıdemi

6 aydan fazla 2 yıldan az
2 yıldan fazla 5 yıldan az
5 yıldan fazla 8 yıldan az
8 yıldan fazla 12 yıldan az
12 yıldan fazla 16 yıldan az
16 yıldan fazla 20 yıldan az
20 yıldan fazla 24 yıldan az
24 yıldan fazla 30 yıldan az
30 yıl ve üzeri
15.03.2022 / YKK: 515

Talep
Miktarı/TL

4.000,00
5.000,00
6.000,00
7.000,00
8.000,00
9.000,00
10.000,00
11.000,00
12.000,00

İlave
Aidat/TL

33,50
41,75
50,00
57,50
65,75
74,00
82,50
90,75
99,00

Bu senet iki sayfadan ibarettir.

Vadelere Göre İlave Aidatla Geri Ödenecek Miktarlar
9 Ay
12 Ay
18 Ay
24 Ay

4.301,50
5.375,75
6.450,00
7.517,50
8.591,75
9.666,00
10.742,50
11.816,75
12.891,00
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4.402,00
5.501,00
6.600,00
7.690,00
8.789,00
9.888,00
10.990,00
12.089,00
13.188,00

4.603,00
5.751,50
6.900,00
8.035,00
9.183,50
10.332,00
11.485,00
12.633,50
13.782,00

4.804,00
6.002,00
7.200,00
8.380,00
9.578,00
10.776,00
11.980,00
13.178,00
14.376,00
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Talep Miktarı
Rakamla:
.000-TL
Yazıyla:
bintürklirası
Tarih: /
/ 20
Vade Sayısı (ay)
 9 -  12 -  15 -  18 -  21 -  24
Nakdi Desteğin Aktarılacağı Hesap
Posta Çeki No
Posta Çeki Hesabı Bildirilmesi Mecburidir.
PTT Vakfından (yazı ile) __________________________________TL nakdi desteği, ilave aidat uygulanması olmak üzere
toplam ____________________Türk Lirası şartını kabul ederek borçlu, müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla aldık. İşbu
borcumuzun; ekli tahakkuk tablosunda gösterilen taksitler esas alınarak her ay almakta olduğumuz maaş ve
ücretlerimizin tediyesi sırasında çalıştığımız Kurum veya banka tarafından maaş ve/veya ücretlerimiz veya maaş veya
kredi kartından resen ve hiçbir bildirime gerekmeksizin kesilerek PTT Vakfı hesabına veya emrine ödenmesine muvafakat
ediyoruz. Emekli olmamız yada hizmet sözleşmemizin feshi halinde emekli maaş/ikramiyemiz ve/veya ihbar ve kıdem
tazminatımızın borca yeter miktarını PTT Vakfı lehine devir ve temlik ediyoruz.
Bu durumda varsa bakiye borcumuzun tamamının işbu senedin PTT Vakfı tarafından T.C Sosyal Güvenlik Kurumu ve/veya
çalıştığımız kuruma veya bankaya ibraz edilerek temlik etmiş olduğumuz maaş, ikramiye veya sair ücretler ile bunlarla sınırlı
olmamak üzere emekli ikramiyesi ve/veya ihbar ve kıdem tazminatlarından mahsup edilmesine veya kredi kartından çekilmesini
borçlu ve kefiller olarak muvafakat ediyoruz.
 Borcun bitimine kadar borçlu ve kefiller olarak SGK veya çalıştığımız Kurumdan almakta olduğumuz maaş ve/veya
ücretlerimiz ile ikramiye ve başkaca doğacak hak ve alacaklarımızın ile diğer birikimlerimizi Vakıf lehine devir ve temlik etmiş
bulunuyoruz. Belirlenen taksitlerin belirlenen sürede ödenmemesi halinde diğer taksitlerin de muacceliyet kesbedeceğini, bu
durumda borcumuzun tamamının ilave aidat, gecikme ve yasal faizi ile birlikte protesto keşidesine, hüküm istihsaline ve kanuni
bir merasime gerek kalmadan devir ve temlik ettiğimiz maaş ve/veya ücretlerimiz ile bankalardaki her türlü para, mevduat, menkul
kıymet veya birikimlerimizden tahsil edilmesine muvafakat ediyoruz.
Kişisel Verilerimin, Kişisel Verileri Koruma kanunu kapsamında üçüncü şahıslarla paylaşılmasına açık rıza gösterdiğimi, Vakıf
faaliyetleri kapsamındaki hizmetlerin sağlanması amacıyla her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının
gönderilmesi için kişisel verilerimin Vakıf tarafından toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, saklanmasına, kullanılmasına ve
paylaşılmasına da izin verdiğimi kendi rızam ile kabul ve taahhüt ederim.
 Devir ve temlik ettiğimiz emekli maaşı dahil hak, alacak, maaş ve/veya ücretlerimiz üzerinde haciz olsa dahi elimize geçecek
miktarın %50 (yüzde elli) sinin kesilmesine razı olduğumuzu, Vakfa bildirdiğimiz banka hesabı, kredi kartı veya posta çeki
numarasının doğru olduğunu, bu konu ile ilgili doğacak yanlışlıkları ile nakdi destek kullanımından dolayı kesilmesi gereken
vergi ve damga vergisinin ödenecek nakdi destekten düşülmek kaydıyla tahakkuk edeceğini, ihtilaf halinde Ankara
Mahkemeleri ve icra Dairelerinin yetkili olacağını "borçlu'' "müşterek borçlu ve müteselsil kefil'' sıfatı ile beyan, kabul ve
taahhüt ederiz.

ÜYE/Talep Eden Borçlu

Müşterek Borçlu/
Müteselsil Kefil

Müşterek Borçlu/
Müteselsil Kefil

T.C Kimlik No
Kurum Sicili
Adı Soyadı
SGK (Emekli
Sandığı) Sicil No
İş Adresi
İkamet Adresi
İş Tel
Ev Tel
Cep Tel
İmza
Yukarıda ad ve soyadları yazılı şahısların imzalarının huzurumda atıldığını işveren sıfatıyla beyan ediyorum.
ÜNİTE MÜDÜRÜ, NOTER veya AVUKATI
(İsim – İmza – Mühür)
15.03.2022 / YKK: 515

Bu senet iki sayfadan ibarettir.
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ÜYE KESİNTİ TAAHHÜTNAMESİ
(BAŞVURU FORMU)

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
4200- Ankara Şubesi

“PTT ve TÜRK TELEKOM VAKFI” ile PTT VE TÜRK TELEKOM VAKFI İKTİSADİ
İŞLETMESİ” ne ait aidat ve destek kesintilerinin, adı geçen kuruluş tarafından Bankanıza
bildirilecek tarihlerde ve tutarlarda Şubeniz nezdindeki hesabımdan veya hesabımda söz konusu tutarı
karşılayacak düzeyde bakiye bulunmaması halinde Kredili Mevduat Hesabımdan (Ek Hesabımdan)
alınarak kuruluşun Bankanız nezdindeki hesabına yatırılmasını talep etmekteyim.
Adı geçen kuruluş tarafından Bankanıza bildirilen tutarlarda yapılan kesintilerin mahiyetinden,
tutarından veya herhangi bir sebepten dolayı adı geçen kuruluş ile aramızda bu kesintiler nedeniyle
doğabilecek herhangi bir ihtilafta Bankanızın taraf olmadığını Bankanızın hataen yaptığı ödemelere
ilişkin tutarları bildirim yapmak suretiyle her zaman hesaptan almaya yetkili olduğunu kabul, beyan ve
taahhüt ederim.

AD-SOYAD

:

TARİH/İMZA

:

KURUM

:

İL

:

İBAN NO.

:

CEP TEL NO

:
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Bu senet iki sayfadan ibarettir.
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