ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ
1. Taraflar
İşbu Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Çerçeve Sözleşmesi (“Sözleşme”) bir tarafta
İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 146330-5 no ve 0720055188300010 MERSİS no ile
kayıtlı Esentepe Mahallesi, Kore Şehitleri Cad. Propa Plaza Zincirlikuyu-İstanbul
adresindeki Paladyum Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi
(“Paladyum”) ile diğ er tarafta Ö deme Hizmetleri’ni temin etmek ü zere işbu Sö zleşme’yi
onaylamış Kullanıcı’nın sü rekli ö deme ilişkilerinin, bunlara ilişkin şartların ve koşulların
belirlenmesini teminen aşağ ıda yer verilen hususlara ilişkin olarak akdedilmiştir.
Bundan böyle taraflar, toplu olarak “Taraflar” münferiden “Taraf” olarak anılacaklardır.
Taraflar, işbu Sözleşme’nin PeP Hizmetleri’ne ilişkin hazırlanan veya hazırlanacak olan
tü m sö zleşmeler için çerçeve sö zleşme niteliğ inde olduğunu kabul ederler.
2. Tanımlar
Sözleşme içerisinde kullanılan;
Alıcı: Kullanıcı tarafından mal veya hizmet temin edilmek için PeP Hizmetlerini
kullanarak yapılan ödeme ve/veya elektronik Para işlemine konu Fon’un ulaşması
istenen gerçek veya tü zel kişiyi,
Doğrudan Borçlandırma İşlemı̇: Gö nderen’in kendi ö deme hizmeti sağ layıcısına,
Alıcı’ya veya ö deme hizmeti sağ layıcısına verdiğ i onaya dayanılarak, Ö deme’nin Alıcı
tarafından başlatıldığ ı ve Gö nderen Hesabı’nın borçlandırıldığ ı ö deme hizmetini,
Elektronı̇k Para: Paladyum’un kabul ettiği Fon karşılığı ihraç edilerek elektronik olarak
saklanan ve Mevzuat kapsamında tanımlı ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesinde
kullanılan ve elektronik para ihraç eden kuruluş dışındaki gerçek ve tüzel kişiler
tarafından da ödeme aracı olarak kabul edilen parasal değeri
Elektronik Para Hesabı: İ hraç edilen Elektronı̇k Para’nın Kullanıcı tarafından izlenen ve
kayıt altında tutulan hesapları,
E-posta Adresi: Paladyum’a ait işbu Sözleşme tahtında belirlenen hak ve
yükümlülüklerin yerine getirilmesi esnasında iletişimde olmak amacıyla kullanılacak
destek@peple.com.tr elektronik posta adresini
Fatura Ödemesi: Elektrik, telefon, su, doğalgaz gibi ihtiyaçların karşılanmasına yönelik
sunulan hizmetlerin karşılığı olarak yapılan ödemeler ile Kurumca uygun görülen diğer
ödemelerini,
Fon: Banknot, madeni para, kaydi para veya Elektronı̇k Para’yı
Gönderen: Gönderen Hesabı’ndan veya Gönderen Hesabı kullanmaksızın Ö deme Emri
veren gerçek veya tü zel kişiyi,
Harcama İtirazı: PeP Kart ve ek PeP Kart hamillerinin kart kullanımıyla ilgili olarak
yapacakları şikâ yet ve itiraz başvuruları,
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Hassas Ödeme Verisi: Kullanıcı tarafından Ö deme Emrı̇’nin verilmesinde veya Kullanıcı
kimliğ inin doğ rulanmasında kullanılan, ele geçirilmesi veya değ iştirilmesi halinde
dolandırıcılık ya da sahte işlem yapılmasına olanak sağlayabilecek şifre, gü venlik sorusu,
sertifika, şifreleme anahtarı ile PIN, kart numarası, son kullanma tarihi, CVV, CVV2, CVC2
kodu dahil her türlü güvenlik önlemi içeren ö deme araçlarına ilişkin kişisel gü venlik
bilgilerini,
İnternet Sitesi: www.peple.com.tr adresini,
Kanun: 6493 sayılı Ö deme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ö deme Hı̇zmetlerı̇
ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’unu,
Kimlik Tanımlayıcısı: Paladyum’un her bir Kullanıcı’sına ö zgü lediği sayı, harf veya
sembollerden oluşan kombinasyon ile şifreleri,
Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nu,
Kullanıcı: Ö deme Hizmetleri temin etmek ü zere işbu Sö zleşme’yi onaylamış gerçek kişi
veya tüzel kişi ö deme hizmeti kullanıcısını,
Mevzuat: Kanun, Yönetmelik ve ilgili ikincil düzenlemeler ile Mali Suçları Araştırma
Kurulu (MASAK)’ın çıkardığı ilgili sair düzenlemeleri,
Ödeme Aracı: Ödeme Emri için kullanılan kart, tablet, cep telefonu, şifre ve benzeri kişiye
ö zel aracı,
Ödeme Emri: Kullanıcı’nın Ödeme’nin gerçekleştirilmesi amacıyla Paladyum’a veya
Sistem Ortağı’na verdiği talimatı,
Ödeme İşlemi: Gönderen veya Alıcı’nın talimatı ü zerine gerçekleştirilen Fon yatırma,
aktarma veya çekme faaliyetini,
Ödeme Hizmetleri: Paladyum’un sağladığı ö deme, para transferi, para çekme ve yatırma
dahil her türlü Elektronik Para hizmetlerini,
PeP Kart: Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri kapsamında bakiye yüklenen, önceden
karta yüklenen tutar kadar harcamaya imkân veren, kredi limitinin bulunmadığı,
mülkiyeti Paladyum’a ait fiziki ve/veya sanal ön ödemeli kartı,
PeP Hizmetleri: Paladyum’un Kanun’un 12. maddelerinde sayılan hizmetler
kapsamında sunduğu Ödeme Hizmetleri ile Elektronik Para Hizmetleri’ni,
PeP Sistemi: Paladyum tarafından sunulan, Ödeme Hizmetleri’nin gerçekleştirilmesini
sağ layan, Kullanıcı’ların kullanımına ve erişimine açılmış, WEB sayfaları, mobil
uygulamaları, Elektronik Para hesapları ve ö deme araçlarını,
Sistem Ortağı: Paladyum’un PeP Sistemi ile Ödeme Hizmetlerinin gerçekleştirilmesi
adına işbirliğ i yaptığı banka veya diğ er finansal kurumlar ile bu hizmetlerin
tamamlanmasında ilgisi bulunan ü çü ncü kişileri,
Tebliğ: Ö deme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemlerinin
Yö netimine ve Denetimine İlişkin Tebliğ ’i,
Temsilci: Paladyum’un Kullanıcı’ya sunacağı her türlü hizmetin sunulmasını sağlayacak
Paladyum adına ve hesabına hareket eden gerçek / tü zel kişileri,
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Uzaktan İletı̇şim Aracı: Mektup, katalog, telefon, faks, radyo, televizyon, elektronik
posta mesajı, internet, kısa mesaj hizmetleri gibi fiziksel olarak karşı karşıya
gelinmeksizin sö zleşme kurulmasına imkan veren her tü rlü araç veya ortamı,
Ücret: Kullanıcı’nın, sunduğu hizmetler karşılığında Paladyum’a ödediği ve zaman zaman
Paladyum’un önceden Kullanıcı’yı bilgilendirmek üzere değişiklik yapabileceği ücret ve
komisyonları,
Kart Hamili: Kendisine Paladyum tarafından kart verilen Kullanıcı’yı ifade eder.
Kart: Paladyum tarafından Kart Hamili’ne teslimi gerçekleştirilen ilgili Hesaplar ile
bağlantılı kartı ifade eder.
Yönetmelı̇k: Ö deme Hı̇zmetlerı̇ ve Elektronı̇k Para İhracı ile Ö deme Kuruluşları ve
Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yö netmeliğ i’ni
ifade eder.
3. Sözleşme’nin Konusu ve Amacı
İşbu Sö zleşme’nin konusu, Mevzuat kapsamında Kullanıcı’ya sunulacak PeP
Hizmetleri’nin kapsamı ile Taraflar’ın bu hizmetlere ilişkin hak ve yü kü mlü lü klerinin
belirlenmesidir.
4. Tarafların Beyanları
4.1. Kullanıcı;
4.1.1. İşbu sözleşme ilişkisi kurulmadan önce Sözleşme’nin yazılı yapılması
durumunda kendisine verilmesiyle, Uzaktan İletişim Aracı ile yapılması
durumunda Paladyum’un internet sitesi veya mobil uygulamasında
yayımlanmasıyla Yönetmelik kapsamında Sözleşme’deki hak ve yükümlülükleri
hakkında bilgilendirildiğini,
4.1.2. PeP Sistemi üzerinden yapılacak hesap açılışı ve/veya Ödeme Aracı temini için
Paladyum’a talepte bulunduğunu,
4.1.3. Talep ettiği hizmetlere ilişkin bilgi ve belgeleri Paladyum’un belirleyeceği
iletişim kanalları ile ibraz etmekle yükümlü olduğunu,
4.1.4. Paladyum’un kendisinin gerçek veya tüzel kişi olmasına göre Ad Soyad, TC
Kimlik Numarası, Ticaret Unvanı, Ticaret Sicil Numarası, Adres Bilgisi, Vergi No,
İmza Sirkü leri dahil Mevzuat kapsamında her türlü bilgi ve belgeyi talep etme ve
bunların nasıl iletileceğine karar verme hakkına sahip olduğunu,
4.1.5. PeP Sistemi’ni kullanırken Mevzuat ve genel ahlak’a uygun davranacağını aksi
durumda Paladyum’un Ödeme İşlemi dahil olmak üzere her türlü işlemi tek
taraflı olarak sınırlandırabileceğini, sonlandırabileceğini, Ödeme Aracı’nı
kullanıma kapatabileceğini ve bunlardan dolayı Kullanıcı veya üçüncü kişiler
nezdinde doğacak herhangi bir zarardan sorumlu tutulamayacağını,
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4.1.6. Kullanıcı Ödeme Emri ile Fon’u Alıcı’nın Banka Hesabı’na transfer ederek
Ödeme İşlemi’ni gerçekleştirecektir. Ödeme İşlemi’nin açıklama kısmında,
Alıcı’nın durumuna göre şayet Kullanıcı’ya Alıcı tarafından tahsis edilmiş
üye veya tesisat numarası var ise bu numaraya; şayet Kullanıcı’ya
Paladyum tarafından PeP Sistemi üzerinden tahsis edilen bir kod var ise bu
koda atıfta bulunulacaktır.
4.1.7. Paladyum’un yukarıda yer verilen bilgi ve belgelerin temin edilmesine
rağmen talebini reddedebileceğini,
4.1.8. Paladyum’un Mevzuat kapsamında kalmak suretiyle PeP Hizmetleri’ninn
çerçevesini, sınırlarını tek taraflı olarak belirleme yetkisine sahip olduğunu,
4.1.9. Paladyum’un Sistem Ortağı’na bağlı olarak PeP Kart işlemlerinde ve bağlı
işlemlerde değişiklik yapma hakkını sahip olduğunu,
4.1.10.Paladyum’un PeP Hizmetleri ve bu hizmetlerle bağlı olarak işbu Sözleşmede yer
alan her türlü işlemi karşılığında detayları İnternet Sitesinde yer alan Ücret’i
talep edeceğini,
4.1.11.Ücretin zaman zaman Paladyum tarafından Uzaktan İletişim Aracı üzerinden
güncellenebileceğini,
4.1.12.Paladyum’un, PeP Sisteminde güncelleme yapması ve Kullanıcı’yı
bilgilendirmesi şartıyla, zaman zaman detayları İnternet Sitesinde yer alan
Ücret’e ilişkin değişiklik yapma hakkına sahip olduğunu,
4.1.13.Paladyum’un ürün ve hizmetlerini sunabilmesi, alınan veya alınacak olan ürün
ve hizmete ilişkin iletişim kurabilmesi için indirim, avantaj, fayda, bilgilendirme
gibi ticari ve yasal amaçlarla veri, ses ve görüntü içerikli iletiler göndermesini,
4.1.14.yine ürün ve hizmetlerini sunabilmesi, alınan veya alınacak olan ürün ve hizmete
ilişkin iletişim kurabilmesi, indirim, avantaj, fayda, bilgilendirme gibi pazarlama
faaliyetlerinde kullanabilmesi, , modelleme, raporlama, ürün/hizmet teklifi,
değerlendirme, risk analizi için kişisel verilerini işlemesini
kabul ve beyan eder.
4.2. Diğer taraftan Paladyum;
4.2.1. Kullanıcı’ya sunacağı her türlü hizmet ve yükümlülüğünü Mevzuat’a uygun
olarak yerine getireceğini,
4.2.2. Kullanıcı’nın kişisel bilgilerini işbu sözleşmeye ek muvafakatnameye aykırı
saklamayacağını ve kullanmayacağını,
4.2.3. Sözleşme kapsamında sunduğu hizmetlere ilişkin Mevzuat’ta öngörülen
bilgi güvenliği yükümlülüklerine uyacağını,
4.2.4. Sözleşme kapsamındaki bilgilerin Sözleşme’de açıkça düzenlenen haller
dışında yetkili herhangi bir resmi kurum, merci veya makam tarafından
talep edilmedikçe hiçbir şekilde 3. kişilerle paylaşılmayacağını
kabul ve beyan eder.
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5. PeP Hizmetleri’ne İlişkin Genel Hükümler:
5.1.

Kullanıcı, PeP Hı̇zmetlerı̇’nden, aşağ ıda belirtilen sü reçleri tamamlayarak
Paladyum nezdinde oluşturulacak Kullanıcı Hesabı ve/veya kendisine tahsis
edilecek olan Ödeme Aracı vasıtasıyla faydalanabilecektir.

5.2.

Paladyum PeP Hı̇zmetlerı̇’nin kapsamına, bu hizmetlerin ne şekilde
sunulacağına, bu hizmetleri sunarken ne gibi yöntemler kullanılacağına,
gerektiğinde bu yöntemlerde değişiklik yapılmasına tek taraflı olarak karar
verme hakkını haiz olup her bir PeP Hizmeti için Kullanıcı ile işbu Sözleşme’ye
ek ayrı bir sözleşme yapılmasına karar verebilir.

5.3.

Elektronı̇k Para’nın son kullanma tarihi yapılan son işlem tarihinden itibaren
12 (Onİki) aydır. Son kullanma tarihi dolan Elektronı̇k Para bu niteliğini
hü kmü nü kaybeder ve bu Elektronı̇k Para karşılığı Fon’lar için Tü rk Borçlar
Kanunu’nun genel hü kü mleri uygulanır.

5.4.

Paladyum, PeP Hizmeti olarak Türk Lirası (TL) cinsinden fonların Türkiye'den
diğer ülkelerdeki Alıcılar’a aktarılmasına ve TL dışındaki bir para biriminde
ödenmesine olanak sağlamaktadır (“Yurtdışı Para Transferi İşlemi”). Fonlar,
Alıcılar’a elektronik para transferi, banka havalesi veya diğer elektronik
yöntemlerle iletilir. Yurtdışı Para Transferi İşlemi’ne ilişkin esaslar Yurtdışı
Para Transferi İşlemi Kullanıcı Ek Sözleşmesi’nde ayrıca belirlenir.

5.5.

PeP Hizmetleri Mevzuat’a aykırı olmadıkça Tü rkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası tarafından açıklanan tü m para birimleri ile gerçekleştirilebilir.
Kullanılacak dö viz kuru Tü rkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gü nlü k alış/satış
kuru ile serbest piyasada geçerli olan alış/satış kurları dikkate alınarak
hesaplanacaktır. Ödeme İşleminde kullanılan döviz kurundaki değişiklikler,
her Kullanıcı için aynı şekilde hesaplanır ve derhal uygulanır.

5.6.

Kullanıcı, PeP Sistemi’ne Kı̇mlı̇k Tanımlayıcı aracılığ ıyla giriş yaptıktan sonra
Paladyum’a bildirilmiş cep telefonu numarasına gelecek onay şifresini PeP
Sistemi’ne girmesiyle birlikte erişim sağlamış olur.

5.7.

Kullanıcı Ö deme Emrı̇’nin gerçekleştirilmesi için Alıcı, ö deme yö ntemi, Ö deme
İşlemı̇’nin tutarı, para birimi, işlem açıklaması bilgileri PeP Sistemi’ne
girmelidir. Paladyum hizmetin niteliğ ine göre Ödeme Emrini gerçekleştirmek
için ilave bilgiler isteyebilir.

5.8.

Kullanıcı, Ö deme İşlemı̇’nin başlaması ve tamamlanmasına ilişkin olarak,
Paladyum’a PeP Sı̇stemı̇ ü zerinden onay verir. Ö deme İşlemı̇, Kullanıcı
tarafından Ö deme İşlemı̇’nin gerçekleştirilmesi için Paladyum tarafından
sağlanacak doğ rulama kodunun ilgili alana girilmesi gibi yö ntemlerle onay
verilmesi ile etkinleştirilmiş olacaktır. Ö deme İşlemı̇’ne ilişkin onay,
kararlaştırılan yö nteme uygun olarak Ö deme İşlemı̇nden önce veya sonra
verilebilir.

5.9.

Ö deme Emrı̇, Paladyum’a ulaştıktan sonra geri alınamaz. Ancak Kullanıcı,
Ö deme İşlemı̇’nin Alıcı tarafından veya Alıcı aracılığ ıyla başlatıldığ ı
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durumlarda, Ö deme Emrı̇’nin Paladyum’a iletilmesinden veya Ödeme İşlemi
için onay verilmesinden sonra Alıcı’nın onayı ile Ödeme Emri’ni geri alabilir.
Doğ rudan Borçlandırma İşlemı̇’nde ise Ödeme Emrı̇ en geç Ödeme İşlemı̇’nin
gerçekleştirilmesi için kararlaştırılan gü nden ö nceki iş gü nü nü n sonuna kadar geri
alınabilir. Öte yandan ödemenin belirli bir gü nde, belirli bir dö nemin sonunda veya
Kullanıcı’nın ö demeye ilişkin Fon’ları Paladyum’un tasarrufuna bıraktığ ı gü nde
gerçekleştirilmesinin kararlaştırıldığ ı hallerde de Ödeme Emrı̇’ni en geç Ödeme
İşlemı̇’nin gerçekleştirilmesi için kararlaştırılan gü nden ö nceki iş gü nü nü n sonuna
kadar geri alınabilir.
5.10. Ödeme Emrı̇ Gö nderen(Kullanıcı)’den Paladyum’a ulaştığ ı an itibariyle alınmış
kabul edilir. Şayet bu an İş Günü dışında ise veya Ödeme Emrı̇’nin EFT işlemi olduğ u
durumlarda iş gü nü içinde en geç saat 16:00’ya kadar Paladyum’a
ulaştırılamamışsa, Ödeme Emri izleyen ilk İş Gü nü Paladyum tarafından alınmış
sayılır.
5.11. PeP Hı̇zmetlerı̇ çerçevesinde gerçekleştirilen her işlem sonrasında işleme ilişkin
dekont No/İşlem referans No ve ALICI bilgisi, tutar ve işlemin gerçekleştiğ i para
birimi, Ödeme İşlemı̇’nde kullanılan dö viz kuru ve hesaplama yö ntemine ilişkin
bilgileri, ödenecek ü cret ve komisyonların dö kü mü nü kısa mesaj yoluyla ve/veya
e-posta ile Kullanıcı’ya iletilir.
5.12. Kullanıcı, döviz cinsi üzerinden yapılacak işlemlerde, işlemin yapıldığı anda
Paladyum’un son 1 (bir) saat içerisinde sunmuş olduğu referans döviz kurları
üzerinden işlem yapılacağını kabul eder. Paladyum’un uyguladığı kurlarda
meydana gelecek değişiklikler Kullanıcı’ya herhangi bir bildirim
yapılmaksızın Paladyum tarafından derhal uygulanır.
6. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
6.1. Paladyum’un Hak ve Yükümlülükleri
6.1.1. Paladyum, Ödeme İşlemı̇’nin Mevzuat’a aykırı olması, Paladyum’un ticari ilke ve
politikaları ile çelişiyor olması, işlemin taraflarına ve işlemin gerçekliğ ine ilişkin
şü phe bulunması halinde Ödeme İşlemi’ni reddedebilir.
6.1.2. Paladyum, Ödeme Aracı’nın hileli veya yetkisiz kullanımı şü phesinin doğması
halinde veya hareketsiz olduğunun tespiti halinde Ödeme Aracı’nı tek taraflı
kararı ile kullanıma kapatma hakkına sahiptir. Bu gibi durumlara ilişkin
bilgilendirme elektronik posta ve/veya kısa mesaj ile yapılır. Kesintisiz olarak,
en az 180 gün süreyle hareket görmeyen Ödeme Araçları hareketsiz kabul edilir.
6.1.3. Paladyum, PeP Sistemi’ni şifreleme algoritmaları dahil en gü ncel teknik bilgiye
karşılık gelen yü ksek gü venlik standartları ile donatmak, Bankacılık Dü zenleme
ve Denetleme Kurumu tarafından Tebliğ’de öngörülen ö nlemleri almak ve
bağ layıcı hü kü mlerde belirtilen hususları sağ lamak için çaba gö sterecektir.
6.1.4. Paladyum, PeP Sistemi’nin düzgün olarak çalışması için sistemi geçici olarak
durdurabilir veya sınırlandırabilir. Ancak Paladyum, ü çü ncü kişilerden
kaynaklanan sorunlar nedeniyle PeP Hizmetleri’nin zamanında
gerçekleşmemesinden sorumlu tutulamaz.
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6.1.5. Paladyum, Kullanıcı’ya sağlamış olduğu PeP Hizmetleri karşılığ ında Ücret
alacaktır. Ücret, PeP Hizmetleri’nin kullanılması ille tahakkuk edecek ve tahsil
edilecektir. Zaman zaman kapsamı ve detayları tek taraflı olarak Paladyum
tarafında değiştirilebilecek olan Ü cret’in güncel hali Paladyum internet sitesinde
ilan edilecektir. Şayet güncellen Ücret’e karşın Kullanıcı işbu Sözleşme’yi derhal
feshetmezse PeP Hizmetleri’nden kullandığı süre boyunca sorumlu olacaktır.
6.1.6. Son işlem tarihinden itibaren 3 (ü ç) ay sü reyle herhangi bir işlem gö rmeyen
Elektronı̇k Para tutarından aylık 1 (bir) TL geriye dö nü k olarak ve işlem
yapılmayan takip eden aylar için ilgili Elektronı̇k Para Hesabı’ndan tahsil edilir.
İşlem gö rmeme durumu 6 (altı) ayı geçtiğ inde bu tutar 2 (iki) TL olacaktır. Son
kullanma tarihi dolan Fon’dan aylık 5 (beş) TL işlem ü creti tahsil edilir.
6.1.7. İşbu Sö zleşme kapsamında sağ lanan PeP Hizmetleri aracılığı ile temin edilen mal
ve hizmetlere ilişkin ü cretler ve bu ü cretlerin tahsilatına ilişkin koşullar ilgili mal
ve/veya hizmetin sağ layıcısı konumundaki Alıcı tarafından belirlenmekte
olduğundan Paladyum, bunlara ilişkin ücrete ve tahsilata ve ayrıca bunlardan
kaynaklı herhangi doğrudan veya dolayı bir zarara karşı sorumlu değildir.
6.1.8. Paladyum, Sö zleşme kapsamında yapılacak tek seferlik işlemlerin ve aylık
toplamda yapılan işlemlerin limitini herhangi bir zaman tek taraflı olarak
belirlemeye yetkilidir. Söz konusu limitler ve güncellemeler PeP Sistemi’nde yer
alıp kimlik teyidi henüz yapılmamış Kullanıcı’lar için limitler MASAK
Mevzuat’ında belirtildiğ i şekildedir.
6.1.9. Paladyum, işbu Sö zleşme kapsamında Kullanıcı’ya yapacağ ı bildirimleri
Sö zleşme’de belirtilen zamanlarda Kullanıcı’nın kendisine bildirdiğ i e-posta, cep
telefonuna gö ndererek veya çağ rı merkezi aracılığ ı ile Kullanıcı’yı arayarak
iletecektir. Kullanıcı, Sö zleşme kapsamındaki bilgilendirmelere ek bilgilendirme
talebinde bulunduğ u takdirde, bu talep Paladyum tarafından kabul edildiğ i
takdirde Ücret ile yerine getirilebilecektir. Kullanıcı, dilediğ i zamanda işbu
Sö zleşme’nin bir ö rneğ ine www.peple.com.tr sitesinden ulaşabilecektir.
6.1.10.Paladyum işbu Sö zleşme’yi ve eklerini tek taraflı olarak değ iştirebilir veya
günceller. Kullanıcı’ya ilgili değ işikliğ in yü rü rlü ğ e girmesinden 30 (Otuz) gü n
ö ncesinde değ işikliğ in kapsamı, yü rü rlü k tarihi ve Kullanıcı’nın Sö zleşme’yi fesih
hakkına ilişkin bilgileri içeren bir bildirim yapılır. Bu durumda Kullanıcı, yapılan
bildirimi okuduğunu ve kabul ettiğini PeP Sistemi üzerinde ortaya çıkan
onaylama fonksiyonunu işaretleyerek değişiklikleri kabul edebilecek veya
Sö zleşme’yi feshedebilecektir. 30 (Otuz) gü nlü k sü re içinde Kullanıcı’nın
feshetmemesi halinde Kullanıcı, ilgili değ işikliğ i kendiliğinden kabul etmiş
sayılacaktır.
6.1.11. Paladyum, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Kullanıcı
tarafından açık rıza gö sterilerek işlenen bilgilerin gizliliğ ini sağ lamakla
yü kü mlü lü dü r.
6.1.12.Paladyum Ödeme İşlemı̇’nin doğ ru gerçekleştirilmesinden Gö nderen sıfatını
haiz Kullanıcı’lara karşı sorumludur.
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6.1.13.Sö zleşme kapsamında Paladyum, Kullanıcı tarafından kendisine doğ ru bir
şekilde ve Yö netmelı̇k uyarınca iletilen bedellerin Alıcı veya Alıcı’nın Ödeme
Hı̇zmetı̇ Sağ layıcısı’na, ilgili taraf ile akdetmiş bulunduğ u sö zleşme kapsamında
belirtilen sü reler içerisinde aktarılmasından sorumludur. Aksi takdirde
Paladyum, Ödeme İşlemı̇’nin gerçekleşmemiş veya hatalı gerçekleşmiş kısmını
gecikmeden Kullanıcı’ya iade edecektir. Bu kapsamda Kullanıcı’nın herhangi bir
faiz veya ü cret ö demesinin sö z konusu olması halinde, ilgili tutarlardan
Paladyum sorumlu olacaktır. Ödeme İşlemı̇’nin hiç veya gereğ i gibi
gerçekleştirilmemesi durumunda Kullanıcı, hizmetin yeniden gö rü lmesi, hizmet
sonucu ortaya çıkan ayıbın giderilmesi, ayıp oranında indirim veya
Sö zleşme’den dö nme haklarından birini kullanmakta serbesttir.
6.1.14.Paladyum, bir Ödeme Emrı̇’ni reddettiğ i takdirde, gerekçesini ve redde sebep
olan hususların ne şekilde dü zeltilebileceğ ini ö nceden kararlaştırılan yö nteme
gö re en kısa zamanda ve her halü karda en geç Ödeme Emrı̇’nin alınmasını
izleyen işgü nü sonuna kadar Kullanıcı’ya bildirir. Sö zleşmede, reddin haklı bir
sebebe dayanması halinde Paladyum’un Kullanıcı’ya yapacağ ı bildirim için ü cret
talep edebileceğ i kararlaştırılabilir. Kullanıcı, böyle bir durumda Paladyum’dan
uğradığı zarar veya kaybın tazminini talep edemez.
6.1.15.Kullanıcı’nın Harcama İtı̇razı talebinde bulunması halinde Paladyum, Sı̇stem
Ortağ ı’nın harcama üzerinden herhangi bir tutarı mahsup etmeye kalkması
durumunda Paladyum bundan kaynaklanacak zararının tamamını hiçbir
ihbar/ihtara veya mahkeme kararına ihtiyaç olmaksızın Kullanıcı’dan tazmin
edebilecektir.
6.1.16.Paladyum, Hizmetler’in verilebilmesi için gerektiğinde Mevzuat’ta tanımlanan
dış hizmet sağlayıcılar ile hassas ödeme verilerini paylaşabilecektir.
6.2. Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri:
6.2.1. Kullanıcı, İnternet Sitesinde yer alan muvafakatname kapsamında 6698 Sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na istinaden Paladyum’a başvurarak
kendisiyle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğ ini ö ğ renme, kişisel verileri
işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve
bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığ ını ö ğ renme, yurt içinde veya
yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığ ı ü çü ncü kişileri ö ğ renme, kişisel verilerin
eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların dü zeltilmesini isteme, 6698
Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ö ngö rü len şartlar çerçevesinde
kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 6698 Sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu uyarınca yapılan dü zeltme, silme ve yok edilme
işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığ ı ü çü ncü kişilere bildirilmesini isteme,
işlenen verilerin mü nhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
suretiyle Kullanıcı’nın kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırı olarak işlenmesi
sebebiyle zarara uğ raması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına
sahiptir.
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6.2.2. Paladyum, işbu Sözleşme’nin 6.2.1 maddesinde yer alan talepler uyarınca,
gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan iletebilir. Sö z
konusu taleplere ilişkin işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, 6698 Sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesine gö re belirlenen tarife
ü zerinden Paladyum’un Kullanıcı’dan ü cret talep edilmesi mü mkü ndü r.
6.2.3. Kullanıcı, kendi adına ve kendi hesabına hareket ettiğ ini, başkası hesabına
hareket etmesi halinde 5549 sayılı Kanun’a uygun olarak Paladyuma yazılı
olarak bildireceğ ini ve kimlik, iletişim ve diğ er kimlik tespitine konu bilgilerinin
değ işmesi halinde bu durumu Paladyum’a yazılı olarak bildireceğ ini ve
Kullanıcı’nın işbu madde kapsamındaki bildirimine istinaden, Paladyum
tarafından kimlik tespit/ bilgi temin talebinde bulunulabileceğ ini kabul eder.
Aksi halde Kullanıcı, Paladyum’un Kullanıcı nezdinde gerçekleşen yetkisiz, hatalı
işlemler, 3. kişilerin haksız, hukuka aykırı kullanımı, fraud vb. işlemler dahil
hiçbir hukuki /cezai sorumluluğ unun olmayacağ ını, işbu Sö zleşmeyi tek taraflı
olarak feshetme hakkı bulunduğ unu kabul ve beyan eder.
6.2.4. Kullanıcı, Elektronı̇k Para Hesabı’na ve gerekse Elektronı̇k Para Hesabı’nın ilintili
olduğ u Ödeme Aracı’na ve Hassas Ödeme Verı̇lerı̇’ne 3. kişilerin erişmesine
hiçbir şekilde izin vermeyecek, bunların gü venliğ ini sağ lamaktan bizzat sorumlu
olacaktır. Paladyum, hizmetlerin verilebilmesi için dış hizmet sağlayıcılar ile
hassas ödeme verilerini paylaşabilir.
6.2.5. Kullanıcı ayrıca, Elektronı̇k Para Hesabı’na ilişkin Kullanıcı adı ve şifresi gibi
bilgiler dahil ve bu sayılanlarla sınırlı olmaksızın Ödeme Aracı’na ve Hassas
Ödeme Verı̇lerı̇’ne ilişkin bilgileri hiçbir şekilde 3. kişilere açıklamayacağ ını,
kullandırmayacağ ını ve bu bilgileri kendisine verilme amacı dışında
kullanmayacağ ını kabul eder. Kullanıcı Ödeme Aracı ve/veya Hassas Ödeme
Verı̇lerı̇’nin yetkisi olmayan kişiler tarafından kullanılması ya da verilen amaç
dışında kullanımı nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlara ilişkin olarak
Paladyum’un herhangi bir sorumluluğ unun sö z konusu olmadığ ını kabul, beyan
ve taahhü t eder. Ödeme Aracı’nın kaybolması, çalınması veya Kullanıcı’nın
iradesi dışında gerçekleşmiş bir işlemin ö ğ renilmesi halinde, Kullanıcı durumu
çağ rı merkezi aracılığ ı ile derhal Paladyum’a veya Temsilci’sine bildirmekle
yü kü mlü dü r.
6.2.6. Kullanıcı yetkilendirmediğ i veya hatalı gerçekleştirilmiş Ödeme İşlemı̇’ni
ö ğ rendiğ i andan itibaren Paladyum’a gecikmeksizin bildirimde bulunmak
suretiyle işlemin dü zeltilmesini talep edebilir. Dü zeltme talebi, her halü karda
Ödeme İşlemı̇’nin gerçekleştirilmesinden itibaren 13 (onü ç) ay içerisinde yapılır.
Paladyum tarafından Ödeme İşlemı̇’ne ilişkin Yönetmelı̇k’te belirtilen tü m
bilgilerin Kullanıcı’lara sağ lanmamış olması halinde, Kullanıcı’lar bu sü reyle
bağ lı olmaksızın her zaman dü zeltme talebinde bulunabilir.
6.2.7. Bildirimler yazılı olarak veya Uzaktan İletı̇şim Aracı ile yapılır ve bildirimlere
ilişkin kayıtlar Paladyum tarafından saklanır. Kullanıcı’nın gerçekleşmiş bir
Ödeme İşlemı̇’ni yetkilendirmediğ ini veya işlemin doğ ru bir şekilde
gerçekleşmediğ ini iddia etmesi durumunda, bu işlemin Kullanıcı tarafından
onaylandığ ını, doğ ru bir şekilde kaydedildiğ ini ve hesaplara işlendiğ ini ispat
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yü kü mlü lü ğ ü Paladyum’a aittir. Ödeme İşlemi’nin Kullanıcı tarafından
yetkilendirilmeksizin ya da hatalı olarak gerçekleştiğ inin ispatı durumunda,
Gönderen sıfatını haiz Kullannıcı’nın ö deme hizmeti sağ layıcısının Paladyum
olduğ u hallerde Paladyum, bu Ödeme İşlemı̇’ne ilişkin tutarı derhal Gö nderen’e
iade etmek veya borçlandırılan Elektronı̇k Para Hesabı’nı eski durumuna
getirmekle yü kü mlü dü r.
6.2.8. Kayıp veya çalıntı bir Ödeme Aracı’nın kullanılması yada kişisel gü venlik
bilgilerinin gereğ i gibi muhafaza edilmemesi nedeniyle Ödeme Aracı’nın
başkaları tarafından kullanılması durumunda, Kullanıcı yetkilendirmediğ i
ö deme işlemlerinden doğ an zararın 150 TL’ye kadar olan bö lü mü nden
sorumludur. Kullanıcı, yaptığ ı bildirimden sonra gerçekleşen yetkilendirmediğ i
Ödeme İşlemi’inden sorumlu olmayacaktır. Bununla birlikte, Kullanıcı, Ödeme
Aracı’nı hileli kullanması ve yü kü mlü lü klerini kasten veya ağ ır ihmalle yerine
getirmemesi durumunda yetkilendirilmemiş işlemden doğ an zararın
tamamından sorumlu olacaktır.
6.2.9. Gö nderen sıfatını haiz Kullanıcı, Ödeme Aracı’nın kaybolması, çalınması veya
iradesi dışında gerçekleşmiş herhangi bir işlem sebebiyle Paladyum’a yaptığ ı
bildirimden sonra gerçekleşen etkilendirmediğ i Ödeme İşlemı̇’lerinden sorumlu
tutulamaz.
6.2.10.Gö nderen sıfatını haiz Kullanıcı, Ödeme Aracı’nın hileli kullanması veya işbu
Sö zleşme’nin Ödeme Aracı ile ilgili hak ve yü kü mlü lü klerini dü zenleyen ilgili
maddede yer alan yü kü mlü lü klerini kasten veya ağ ır ihmalle yerine getirmemesi
durumunda, yetkilendirilmemiş Ödeme İşlemı̇’nden doğ an zararın tamamından
sorumludur.
6.2.11.Ödeme Emrı̇’nin Alıcı tarafından veya Alıcı aracılığ ıyla verildiğ i Ödeme
İşlem’lerinde, Alıcı’nın Ödeme Hı̇zmetı̇ sağ layıcısının Ödeme Emrı̇’ni
Gönderen’in Ödeme Hı̇zmetı̇ sağ layıcısına doğ ru olarak gö nderdiğ ini ispatlaması
halinde, Ödeme İşlemı̇’nin doğ ru gerçekleştirilmesinden Gönderen’in Ödeme
Hı̇zmetı̇ sağ layıcısı sorumlu olur. Gönderen’in Ödeme Hı̇zmetı̇ sağ layıcısı Ödeme
İşlemı̇’nin gerçekleşmemiş veya hatalı gerçekleşmiş kısmını gecikmeden
Gönderen’e iade eder ve Elektronı̇k Para Hesabı’nı eski durumuna getirir.
Ödeme Emrı̇’nin AlıcI tarafından veya Alıcı aracılığ ıyla verildiğ i
gerçekleştirilmeyen veya hatalı gerçekleştirilen Ödeme İşlemı̇’nde, Alıcı’nın
Ödeme Hı̇zmetı̇ sağ layıcısının, Ödeme İşlemı̇’nin gerçekleştirilmemesinden ya
da hatalı gerçekleştirilmesinden sorumlu olup olmadığ ına bakılmaksızın, talep
edilmesi halinde gerçekleştirilmeyen veya hatalı gerçekleştirilen Ödeme
İşlemı̇’nin nedenlerini tespit eder ve sonucunu Alıcı’ya bildirir. Paladyum,
Ödeme İşlemı̇’nin gerçekleştirilmemesi veya hatalı gerçekleştirilmesi
sonucunda ilgililerin ö dediğ i faiz ve ü cretlerin tazmininden kendi
Kullanıcı’larına karşı sorumludur.
6.2.12.Kullanıcı, ilgili Ödeme İşlemin gerçekleştirildiğ i tarihten itibaren 2 (iki) ay içinde,
Alıcı tarafından yetkilendirilmiş veya Alıcı aracılığ ıyla başlatılan Ödeme
İşlemı̇’nde yetkilendirme sırasında Ödeme İşlemı̇’ne ilişkin tutarın tam olarak
belirtilmemesi ve gerçekleşen Ödeme İşlemı̇ tutarının, harcama geçmişi,
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sö zleşme şartları ve ilgili diğ er hususlar dikkate alınarak ö ngö rü len tutarı aşması
halinde, ilgili mal veya hizmetin tü ketilmemiş olması kaydı ile Ödeme İşlemi
tutarı kadar geri ö deme yapılmasını talep edebilir. Paladyum, Kullanıcı’dan
talebine ilişkin gerçeğ e dayalı kanıtlar sunmasını talep hakkına sahiptir. Ancak
Ödeme İşlemi’ne ilişkin onayın doğ rudan Kullanıcı’ya verilmesi veya ö demenin
gerçekleştirilmesi gereken tarihten en az 1 (bir) ay ö nce Kullanıcı’ya bildirimde
bulunulması hallerinde, Kullanıcı ilgili Ödeme İşlemi için herhangi bir geri
ö deme talep edemez. Bu madde uyarınca geri ö deme talebinde bulunulabilen
hallerde Paladyum, 10 (on) İş Gü nü içerisinde ö demeyi yapacak veya ret kararını
nedenleri ile birlikte, Kullanıcı’nın başvurabileceğ i hukuki yolları da gö stererek
bildirecektir.
6.2.13.PeP Hizmetleri’nin kullanılabileceği mecralar ile mal ve hizmetler, Mevzuat
uyarınca mü nhasıran Paladyum tarafından belirlenmektedir. Paladyum bu
mecraları, mal ve/veya hizmetleri dilediğ i zamanda herhangi bir bildirim
yü kü mlü lü ğ ü sö z konusu olmaksızın değ iştirebilecektir. Kullanıcı bu kapsamda
Paladyum’dan herhangi bir talep hakkı olamayacağ ını kabul eder.
6.2.14.Kullanıcı, işbu Sö zleşme kapsamında sunulan hizmetleri yasalara ve ahlaka
aykırı amaçlarla ve yasalara veya ahlaka aykırı ü rü n veya hizmetlerin temini
amacıyla kullanmamayı kabul, beyan ve taahhü t eder. Kullanıcı’nın işbu madde
başta olmak ü zere işbu Sö zleşme’ye aykırılığ ı halinde Paladyum aykırılık
giderilene kadar Sö zleşme ve Sö zleşme kapsamında sağ ladığ ı hizmetleri askıya
alabilecektir.
6.2.15.Kullanıcı kendisine verilen kart ile hesabına erişebilir, ödeme talimatlarını
verebilir ve mal ve/veya hizmet alımlarını gerçekleştirebilir. Kullanıcı’nın talebi
halinde Kullanıcı’nın talep ettiği kişilere ek kart verilebilir.
6.2.16.Kullanıcı kart ile anlaşmalı kurum/kuruluş/iş yerlerinde, ürün ve hizmet alabilir,
nakit çekebilir; ödeme ve para transferi işlemlerinde, banka ve ATM’lerde,
anlaşmalı kurumların idaresindeki şehir içi toplu ulaşım ile stadyum/ spor
alanları gibi tesislerdeki geçiş noktalarında ve uygulamaya alınacak diğer
işlemlerde kullanılabilir.
6.2.17.Fiziki kart ile yapılan harcama işlemlerinde ve ATM’lerden gerçekleştirilen nakit
çekim işlemlerinde bağlı olunan hesap bakiyesi kadar işlem gerçekleştirilir. Ana
hesap bakiyesinin yeterli olmaması durumunda kullanıcının cüzdanında tanımlı
olan diğer tüm para birimlerindeki tüm hesap bakiyeleri sırasıyla işlem anında
kullanılır.
6.2.18.Kart’ın kullanımı, takas ve mahsup işlemleri Kanun ile Kanun’a bağlı
yönetmelikler ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine tabiidir. Mevzuatta herhangi
bir değişiklik olması halinde yapılan değişiklikler yürürlük tarihi itibarıyla
uygulanır.
6.2.19.Kullanıcı’nın kartın kullanımından doğan sorumluluğu kartın eline geçtiği veya
fiziki varlığı bulunmayan (sanal) kart/ cüzdan bilgilerin kendisine iletildiği
andan itibaren başlar. Kullanıcının PeP Sistemi’ne kaydolmasını müteakip
oluşan cüzdan hesabına bağlı fiziki varlığı bulunmayan (sanal) kart oluşturulur.
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6.2.20.Kartın ve kartın kullanılmasına ilişkin kod numarası, şifre veya kimliği belirleyici
diğer yöntemlere dair bilgilerin güvenli bir şekilde korunması ve başkaları
tarafından kullanılmasına engel olacak önlemlerin alınması Kullanıcı’nın
sorumluluğundadır. Kartın veya bilgilerin kaybedilmesi, çalınması veya
Kullanıcı’nın iradesi dışında gerçekleşmiş herhangi bir işlemin öğrenilmesi
halinde Kullanıcı bu durumu derhal telefon ve/veya internet kanalı ile
Paladyum’a bildirmek yükümlülüğü altındadır. Bu gibi hallerde, Kullanıcı’nın
bildiriminden önceki 24 (yirmi dört) saat içinde gerçekleştirilen işlemlerden
ilgili yasal sorumluluk saklı olmak üzere hukuka aykırı kullanımdan doğan
zararlar, Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Hukuka aykırı kullanımın,
kullanıcının ağır ihmaline veya kastına dayanması halinde ve gerekli bildirimin
yapılmaması halinde bu sınır uygulanmaz.
6.2.21.Şehir içi toplu ulaşım ve anlaşmalı alanlara (müze ve ören yerleri gibi) geçiş
sistemlerinde kullanılıp işlem limitinize anlık yansımayan bakiyeler tespit
edilemediğinden, kartınızın kayıp/çalıntı/tahrifat gibi nedenlerle kullanılamaz
hale gelmesi ya da ilgili hizmeti kullanmamanız durumunda kart tarafınıza iade
edilemeyecektir.
7. Fikri Mülkiyet
Sözleşme ile Taraflar arasında herhangi bir fikri mülkiyet hakkı devri veya lisans gibi
kullandırma anlaşması kurulmamaktadır. Taraflar’ın her birine ait ve/veya kullanımında
olan her nevi fikri mülkiyet hakkı konusu unsuru kullanmaları ancak bu kapsamda açık
bir yazılı anlaşma bulunması halinde mümkün ve bununla sınırlıdır.
8. Sözleşme’nin Süresi
İşbu Sözleşme’nin süresi, Sözleşme imza tarihinden itibaren 2(iki) yıldır. Taraflardan
herhangi biri, Sözleşme’nin süresinin sona ermesinden en az 1(Bir) ay önce Sözleşme’nin
süresi sonunda yenilenmeyeceğini yazılı olarak karşı tarafa bildirmediği takdirde
Sözleşme aynı hüküm ve şartlarla yenileme süresi dahil 5 (beş) yılı aşmamak kaydıyla
1’er (birer) yıllık süreler halinde kendiliğinden yenilecektir.
9. Sözleşme Hükümlerinin İhlali ve Fesih
Paladyum, herhangi bir zamanda 2 (iki) ay öncesinde yapacağı yazılı bildirimle
Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödemeksizin feshedebilecektir. Kullanıcı ise,
Sözleşme’yi herhangi bir nedene dayanmaksızın feshetmek istediği takdirde bu durumu
1 (bir) ay öncesinden Paladyum’a bildirecektir.
Taraflar’dan birinin sözleşmesel yükümlülüklerini ihlal etmesi ve ihlalin düzeltilmesine
ilişkin olarak karşı Tarafça iletilen talebe rağmen ilgili ihlalin 7 (yedi) iş günü hafta
içerisinde düzeltilmemesi halinde, Sözleşme ihtarı gönderen Tarafça yazılı olarak
iletilecek bir ihbarla derhal tazminat ödemeksizin feshedebilir.
Kullanıcı’nın işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetleri yasalara ve ahlaka aykırı
amaçlarla, yasalara veya ahlaka aykırı ürün veya hizmetlerin temini amacıyla
kullandığının ve/veya işbu Sözleşme’de bulunduğu beyanların gerçek olmadığı veya bu
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beyanlara aykırı davrandığı tespit edilmesi halinde işbu Sözleşme Paladyum tarafından
herhangi bir ihbarda bulunmaksızın derhal feshedilebilecektir.
Sözleşme’nin Paladyum tarafından fesih edilme durumunda Paladyum Kullanıcı’dan
tahakkuk eden alacağını ve Ödeme Aracı’nın iadesini talep edebilir. Kullanıcı, Paladyum’a
30(otuz) gü n ö nceden yazılı olarak bildirmek ve aynı zamanda Ödeme Aracı’nın iade
etmek ve tü m borcu fer’ileri ile birlikte ö demek suretiyle Sö zleşmeyi istedikleri zaman
sona erdirebilirler.
10.

Devir

Kullacı, Paladyum’un ön yazılı onayı olmadan doğrudan veya dolaylı olarak tamamen
veya kısmen Sözleşme’yi ve Sözleşme konusu hak ve yükümlülüklerini başkalarına devir
ve temlik edemez. Paladyum, her zaman için Sözleşme’den doğan hak, yükümlülük,
alacak ve sorumluluklarını üçüncü şahıslara devir ve temlik edebilir, alt yüklenici veya
Sözleşme’de belirtilen dışında Temsilci kullanabilir.
11.

Mücbir Sebepler

Sö zleşme’nin imzalandığ ı tarihte var olmayan, Taraflar’ın kontrolü haricinde ortaya
çıkan ve ö ngö rü lemeyen, Taraflar’ın veya tek bir Taraf’ın çalışma imkâ nlarını kısmen
veya tamamen, geçici olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen beşeri ve
doğ al afetler, harp, seferberlik, yangın, grev, lokavt, Paladyum’un Bankacılık Dü zenleme
ve Denetleme Kurumu faaliyet izninin geçici olarak kaldırılması halleri mü cbir sebep
sayılır. Mü cbir sebebe maruz kalan Taraf durumu derhal diğ er Taraf’a yazılı olarak
bildirir ve mü cbir sebep sü resi boyunca Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mü cbir
sebepler ortadan kalkınca Sö zleşme kaldığ ı yerden devam eder. Mü cbir sebep sü resi
boyunca hakları ifa edilmeyen Taraf’ın yü kü mlü lü kleri de askıya alınacaktır. Mü cbir
sebep halinin 120 (yüzyirmi) gü nden fazla sü rmesi halinde, hakları ihlal edilen Taraf
Sö zleşme’yi tazminatsız olarak feshedebilir.
12.

Uyuşmazlıkların Çözümü

Taraflar, işbu Sözleşme’nin yorumu ve uygulanmasından kaynaklanan her türlü
ihtilafların çözümünde yetkili yargı merciinin İstanbul Mahkemeleri ve İcra
Müdürlükleri’nin olduğu kabul etmişlerdir.
13.

Bölünebilirlik

Eğer işbu Sözleşme’nin hükümlerinden herhangi birinin uygulanamaz ya da geçersiz
olduğu kabul edilirse, bu hükümler yazılmamış kabul edilecektir ve diğer hükümleri
etkilemeyecek ve geçersiz kılmayacaktır.
İşbu Sözleşme’nin bir veya birden fazla hükmünün geçerliliğini yitirmesi veya bir kanun,
yönetmelik veya yetkili bir makam tarafından verilen nihai karar ertesi geçersiz kılınması
halinde, diğer hükümler bağlayıcılıklarını ve kapsamlarını koruyacaktır. Geçersiz ve
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hükümsüz ilan edilen hükümler, ilk başta kararlaştırılan hükümler ile anlam ve kapsam
bakımından en yakın hükümler ile değiştirilecektir.
14.

İmza

Kullanıcı, Sözleşme’ye ve eklerine İnternet Adresi’nden veya diğer Uzaktan İletişim Aracından
erişebilir. İşbu Sözleşme, kullanıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmış olup ve
Kullanıcı tarafından Uzaktan İletişim Aracından elektronik kopyasına ulaşılmıştır.
15.

Sözleşme Değişiklikleri

Paladyum, işbu Sözleşmede yer alan hizmetlere ve ücretlere ilişkin olan değişiklikleri 30
(otuz) gün önceden İnternet Adresi’nden ilan eder., Kullanıcı’ya uygun bir Uzaktan
İletişim Aracılığı vasıtasıyla bu tasarrufunu bildirir. Kullanıcı işbu sürenin sonuna kadar
Sözleşmeyi herhangi bir tazminat ödemeksizin feshedebilir. Bu süre içerisinde Kullanıcı
değişikliklere itiraz etmez ise bunları kabul etmiş addedilir.
16.

Tebligat

Taraflar, işbu Sözleşme’de yer alan adreslerinin tebligata açık adresleri olduğunu ve bu
adreslere yapılacak her türlü tebligatın geçerli ve yasal sayılacağını ve bu adreslerde
meydana gelen değişikliklerin 30 (otuz) gün zarfında Sözleşme taraflarına yazılı olarak
duyurulacağını, aksi halde Sözleşme’de yazılı adreslere yapılacak tebligatların tarafları
bağlayacağı ve geçerli yasal tebligat olarak kabul edileceğini peşinen kabul ve taahhüt
etmişlerdir.

EK-1 –İşlem Taslağı
Kullanıcı Ödeme Emri ile Fon’u Alıcı’nın Banka Hesabı’na transfer ederek Ödeme İşlemi’ni
gerçekleştirecektir. Ödeme İşlemi’nin açıklama kısmında, Alıcı’nın durumuna göre şayet
Kullanıcı’ya Alıcı tarafından tahsis edilmiş üye veya tesisat numarası var ise bu
numaraya; şayet Kullanıcı’ya Paladyum tarafından PeP Sistemi üzerinden tahsis edilen
bir kod var ise bu koda atıfta bulunulacaktır.
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EK-2 Yurtdışı Para Transferi İşlemi Taslağı
Paladyum tarafından sadece elektronik para transferi, banka havalesi veya diğer
elektronik yöntemlerle (bir Türk Bankasına ait Banka ya da Kredi Kartı) bir Türk
bankasında Türk Lirası (TL), Avro (EUR) ve Sterlin (GBP) cinsinden adınıza açılmış bir
hesaptan yapılan ödemeler kabul edilmektedir. Nakit, posta çeki veya elektronik çek gibi
başka hiçbir ödeme yöntemi kesinlikle kabul edilmemektedir.
Kullanıcı’nın Yurtdışı Para Transferi İşlemine ilişkin emri PeP Sistemi üzerinden
Kullanıcı’nın kimliğinin doğrulanıp onaylanmasından sonra, Paladyum’un yerel banka
hesabına transfer edilecek tutar karşılığı Türk Lirası (TL), Avro (EUR) veya Sterlin (GBP)
cinsinden kaynak olması gerekmektedir.
Transfere konu tutar karşılığı Fon, Kullanıcı tarafından Paladyum’un banka hesaplarına
gönderilmesi suretiyle Kullanıcı’nın dijital cüzdanında elektronik para ihracı yapılarak
elektronik para ’ya dönüştürülür. Eğer Kullanıcı basitleştirilmiş tedbirler mevzuatı
kapsamında doğrulanmış bir Kullanıcı ise 3. kişilere ait banka hesaplarından /kartlar dan
elektronik para cüzdanına elektronik para ihraç edilmek üzere yükleme yapılması kabul
edilmemektedir. Ancak basitleştirilmiş tedbirler dışında yüz yüze doğrulama yapılan
doğrulanmış kullanıcılar bulunmaktadır. Doğrulanmış Kullanıcıların dijital cüzdanlarına
3. Şahıslardan da para yüklenmesi suretiyle elektronik para ihracı
gerçekleştirilebilmekte ve yine aynı şekilde 3. Şahıslara ait Banka hesaplarına bu
elektronik para bakiyesinden para transferi gerçekleştirilebilmektedir.
Yurtdışı Para Transferi İşlemi’ni gerçekleştirmek isteyen Kullanıcı, öncelikle PeP Sistemi
üzerinden kendisi adına Yurtdışı IBAN bilgilerini oluşturur. Daha sonra oluşturduğu
Yurtdışı IBAN bilgilerini kullanarak Türk Lirası (TL), Avro (EUR) ve Sterlin (GBP)
elektronik para cüzdan hesaplarından Paladyum tarafından talep edilen ve ulusal ve
uluslararası mevzuatın gerektirdiği tüm bilgileri sağlayarak Avrupa Birliği ülkeleri ve
Birleşik Krallık’taki bir Banka hesabına yurtdışı para transferi gerçekleştirebilecektir.
Ödeme İşlemi, Paladyum’un İnternet Sitesinde belirtilen masraf ve ücretleri içerecek
şekilde Yurtdışı Para Transferi İşleminin toplam tutarına karşılık gelmelidir. Paladyum,
hesabına Yurtdışı Para Transferi İşlemi için belirtilen masraf ve ücretleri içerecek şekilde,
Yurtdışı Para Transferi İşlemi’nde tespit edilenden farklı bir tutar geçmesi durumunda,
Yurtdışı Para Transferi İşlemi’ne devam etmeme ve söz konusu işlemi iptal etmek
hakkına sahiptir.
PeP Sistemi üzerinde verilen her yeni Yurtdışı Para Transferi İşlemi emri, ancak
kullanıcının dijital cüzdan hesabında yeterli elektronik para bakiyesi bulunması halinde
veya bulunduktan sonra işleme alınmış olacaktır. Daha sonra, Yurtdışı Para Transferi
İşlemine Paladyum’un İnternet Sitesinde duyurduğu ücretler düşüldükten sonra, eğer
Türk Lirası (TL) cinsinden elektronik para gönderilmek istenmişse para transferi işlemi
sırasında yabancı para birimine dönüştürülecek ve Alıcı’ya transfer edilecektir. Kullanıcı,
eğer Avro (EUR) veya Sterlin (GBP) cinsinden elektronik para göndermek isterse,
Paladyum’un İnternet Sitesinde duyurduğu ücretler düşüldükten sonra Alıcı’ya transfer
edilecektir.
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Kullanıcı, Yurtdışı Para Transferi İşlemi’ni yaparken sağladığı bilgilerin doğru ve eksiksiz
olduğunu beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, sağladığı bilgilerin yanlış olması nedeniyle
yanlış bir Alıcı’ya gönderilen fonlardan Paladyum’un ve iş ortaklarının sorumlu
olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
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