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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KAPSAMINDA GELİR/AYLIK ALANLARA PROMOSYON 

ÖDENMESİNE İLİŞKİN TAAHHÜTNAME 

T.C. Ziraat Bankası A.Ş ………….… Şube Müdürlüğüne 

Bankanızca aracılık edilmekte/edilecek olan emekli gelir/aylık ödemelerim karşılığında promosyon ödemesi 

uygulamasına dahil edilebilmek istiyorum. Bu kapsamda; 

1. Emekli promosyon ödemesinden faydalanabilmem için;  

a. Promosyon ödemesi alacağım tarih itibariyle kendimin ve aşağıda belirttiğim velisi bulunduğum 

18 yaşından küçük kişilerin promosyon ödemesine konu tüm gelir/aylık ödemelerinin 3 yıl süre ile 

Banka aracılığıyla yapılacağını, 

b. Promosyona esas 3 yıllık süre boyunca SGK’dan olan promosyon ödemesine konu gelir/aylıklarım 

ile aşağıda belirttiğim velisi bulunduğum 18 yaşından küçük kişilerin promosyon ödemesine esas 

gelir/aylıklarının başka banka ve/veya finans kurumuna veya PTT’ye aktarılmasını talep 

etmeyeceğimi, 

c. Promosyon ödemesi aldığım tarih itibari ile Banka aracılığı ile gelir/aylık almakta olduğumu(zu) 

ve en az bir kez hesabıma(za) gelir/aylık yatmış olduğunu, 

2. Promosyon koşullarını yerine getirmem durumunda, ödenecek promosyon tutarının, iş bu taahhüdü 

imzaladıktan sonra Banka aracılığı ile ödenen, varsa haciz ve nafaka kesintisi de yapılmış 1 aya isabet 

eden en son gelir/aylık tutarım dikkate alınarak hesaplanmasını ve promosyon ödemesinin en son 

gelir/aylık ödemesi yapılan hesabıma aktarılmasını, 

3. Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) birden fazla gelir/aylık ödemesi alıyor olmam ve/veya velisi 

bulunduğum 18 yaşından küçük kişilerin Banka aracılığı ile gelir/aylık ödemesi alıyor olmaları durumunda 

ödenecek promosyon tutarının; koşulları sağladığım tarih itibariyle Banka aracılığı ile yatan en son 

gelir/aylık tutarlarımın ve aşağıda belirttiğim velisi bulunduğum 18 yaşından küçük kişilerin gelir/aylık 

tutarlarının toplamı dikkate alınarak hesaplanmasını ve tarafıma tek bir promosyon ödemesi yapılmasını, 

4. Promosyon ödemesi yapıldıktan sonra 3 yıllık taahhüt süresi içerisinde gelir/aylık(larımızın) artması 

halinde ilave promosyon ödemesi yapılmayacağını, 

5. Promosyon ödemesinin 3 yıl için peşin olarak yapılmasını ve 3 yıllık taahhüt süresinin başlangıcı olarak 

promosyon ödemesinin hesabıma yatırıldığı tarihin esas alınmasını, 

6. Promosyon ödeme tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde; herhangi bir sebeple gelir/aylığımın farklı kuruma 

taşınması, SGK tarafından gelir/aylık ödememin kesilmesi durumunda, Bankanın yazılı bildirim 

yapmasına gerek kalmaksızın tarafıma ödenen promosyon tutarının, şartın bozulduğu tarih esas alınmak 

suretiyle taahhüdümün kalan süresi dikkate alınarak kıstelyevm esasa göre, gelir/aylık ödemelerim dahil 

lehime yapılacak tüm ödemelerden ve/veya tüm hesaplarımdan Bankaca herhangi bir ihtar/talimata gerek 

olmaksızın takas-mahsup etmek suretiyle borç yansıtılarak tahsil edilmesini, Banka tarafından tahsilat 

yapılamadığı hallerde sorumluluğumun devam edeceğini, 

7. İşbu taahhütname kapsamında yer alan kişisel verilerimin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

ve Bankacılık Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun şekilde gizli tutulmak kaydı ile, 

taahhütname konusuyla sınırlı olmak üzere işleneceğini ve üçüncü kişilerle bu kapsamda paylaşılmasını, 

promosyon ödenmesine ilişkin Protokolün 30.maddesindeki gizlilik hükümlerinin, işbu Taahhütname’nin 

gizlilik hükümleri için de geçerli olacağını, 

kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

 

 

Adı-Soyadı: 

 Velisi Bulunduğum ve Promosyon Ödemesi 

Talep Ettiğim 18 Yaşından Küçük Çocuklarım 

TCKN :  TCKN :  

Tarih :  TCKN :  

İmza :  TCKN :  

NOT: Bu alana gelir/aylık sahibi tarafından el yazısı ile “okudum ve anladım.” ifadesi yazılacaktır. 
 

http://www.ziraatbank.com.tr/

