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I=NI=NAL KULLANICI SOE ZLEŞMESI=
MADDE: 1 SOE ZLEŞMENI=N TARAFLARI
I=şbu I=ninal Kullanıcı Sö zleşmesi (“Sö zleşme”); I=ninal OE deme ve Elektronik Para
Hizmetleri A.Ş (“I=ninal”)ve Kart Sahibi arasında aşağ ıda belirlenen şartlarla
imzalanmıştır.
MADDE: 2 SOE ZLEŞMENI=N AMACI
I=şbu Sö zleşme, Provus Bilişim Hizmetleri A.Ş. (“Provus”), INGBank (“Banka”) ve I=ninal
OE deme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş (“I=ninal”) tarafından çıkarılmış OE n OE demeli
I=ninal (MasterCard) Kart (“I=ninal Kart - Kart”) kullanıcılarının kart kullanım koşullarının
belirlenmesi amacıyla oluşturulmuştur.
MADDE: 3 TANIMLAR
MASTERCARD:
Merkezi Purchase N.Y. Amerika’da bulunan; MasterCard markası ile çıkmış kartların
kullanımı ve bunların ü ye işyerlerinde kabulü ile ilgili kuralları belirleyen ve uluslararası
alanda MASTERCARD markalı kartlar ile yapılan işlemlerin, ISSUER kurumlar ile
ACQUIRER kurumlar arasındaki işlemlerin online bağ lantı ile gerçekleşmesini sağ layan
ve takasını gerçekleştiren uluslararası Kurum ve Kartlı Sistem Kuruluşu.
BANKALARARASI KART MERKEZI= A.Ş. (BKM):
Tü rkiye dahilindeki Bankalar ve Finans kurumları tarafından kendi markası ile veya
ulusal/uluslararası Kartlı Sistem Kuruluşları’ndan alacağ ı yetkiye dayanarak çıkartacağ ı
VISA, MASTERCARD markalı kartların Tü rkiye dahilinde kullanımı ve bunların Tü rkiye
dahilindeki işyerlerinde kabulü ile ilgili kuralları belirleyen ve Tü rkiye dahilinde her
çeşit markalı kart ile yapılan işlemlerin, ISSUER kurumlar ile ACQUIRER kurumlar
arasındaki işlemlerin online bağ lantı ile gerçekleşmesini sağ layan ve takasını
gerçekleştiren sisteme sahip Tü rkiye’de mukim Kuruluş, Ulusal Kartlı Sistem Kuruluşu.
ISSUER (KART VEREN KURUM):
Kartlı Sistem Kuruluşları’nın verdiğ i yetkiler ve belirlediğ i kurallara bağ lı olarak gerçek
ve tü zel kişiler adına veya onların yetkili kıldığ ı kişilere kart veren banka, finans
kurumları ve diğ er yetkili kuruluşlar.
ACQUIRER (KART ALACAGj INI TAKASA GOE NDEREN KURUM):
Kendisi ile sö zleşme imzalayarak kart kabul etme yetkisi alan kendi ü ye işyerlerinde,
ISSUER’lar tarafından verilmiş kartların kullanılması sonucu oluşan alacakları işyerine
ö deme yaparak takasa gö nderen banka, finans kurumları ve diğ er yetkili kuruluşlar.
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OE N-OE DEMELI= KART:
Banka veya kart çıkarma yetkisi ile kurulmuş şirketlerin, kurdukları sistem çerçevesinde
veya yurtiçinde ya da yurtdışında kartlı sistem kurma veya kart çıkarma amacı ile
kurulmuş şirketler ile yaptıkları anlaşmalara istinaden çıkardıkları,
hamiline/kullanıcısına ö nceden karta yü klenen tutar kadar harcamaya imkan veren,
kredi limitinin bulunmadığ ı, mal ve hizmet temini ile her tü rlü ö demeleri yapma
ve/veya ayrıca doğ rudan ya da elektronik veya benzeri işlem cihazları aracılığ ıyla nakit
çekme olanağ ı sağ layan mü lkiyeti kart çıkaran kuruluşa ait olan fiziki olarak basılı kartı
veya sanal ortamlarda kullanılabilen fiziki varlığ ı bulunmayan kart numarasını ifade
eder.
MO/TO IŞLEMLERI=:
Telefon ile çağ rı merkezi ü zerinden kart bilgileri verilerek yapılan işlemler. OE rneğ in,
bilet alımı, alışveriş, sigorta, e-ticaret vs.
GI=B:
Gelir I=daresi Başkanlığ ı.
MASAK:
Mali Suçları Araştırma Kurumu.
WEB SI=TESI=
www.ininal.com
PCI DSS
Payment Card Industry Data Security Standard
MADDE: 4 I=NI=NAL KART OE ZELLI=KLERI= ve KULLANIM KOŞULLARI
a) I=ninal Kart, Banka ve I=ninal tarafından, I=ninal anlaşmalı ü ye işyerlerinden avantajlı
alışveriş yapılması ve diğ er tü m MasterCard noktalarında kartlı nakit kullanım için
çıkartılmış MasterCard logolu, ö n ö demeli ve limitler dahilinde tekrar doldurulabilen
anonim bir ö deme aracıdır.
b) Kartlar sanal ya da fiziksel olabilir.
c) Kart ü zerinde herhangi bir isim ve/veya arkasında herhangi bir kişisel banka hesabı
bulunmaz.
d) Kartlarla ancak ü zerinde yü klü bakiye kadar alışveriş yapılabilir. Bakiye
bittiğ inde/kart sahibi istediğ inde karta Banka ATM’lerinden, I=ninal’ın anlaşmalı olduğ u
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fiziki/sanal işyerlerinden ve perakende noktalarından bakiye dolumu yapılır. Yü kleme
noktalarının listesine Web Sitesinden ulaşılabilir.
e) Kartın kullanım sü resi kartın ü zerinde yazıldığ ı gibidir. Kart Sahibi, Kartın son
kullanma tarihinde, bakiyesi kalması durumunda bu bakiyenin yeni kartına
aktarılmasını talep edebilir.
f) Fiziki alışverişlerde satın alımın gerçekleşmesi için kart sahibi ö deme terminaline kart
şifresini girmelidir. Kart şifresi 16 haneli kart numarasının son 4 hanesidir. Kart şifresi
anlaşmalı banka ATM’lerinden değ iştirilebilir. Anlaşmalı noktalara web sitesinden
ulaşılabilir.
g) Kart ile MO/TO adı verilen işlemler yapılamaz.
h) Kart sahibi, kart ü zerinde bulunan bakiyesini hukuki limitler doğ rultusunda talep
edebilir. Kart sahibi kendisine iadesi için gerekli evrakları ( ü rü nü n satın alma fişi, son
yü kleme makbuzu, kimlik fotokopisi, paranın gö nderilmesi istenen IBAN numarası)
mü şteri hizmetlerine ibraz etmesi halinde kartın içinde bulunan bakiye kadar tutarın
iadesi belirtilen IBAN numarasın gö nderilir. Yö netmelik madde 7 uyarınca kart
sahibinden bu işlemin maliyetiyle orantılı bir ü cret talep edilebilir. Kart sahibi ü cret
bilgisine websitesinden ulaşabilir.
i) Karta yü kleme ve Kartla alışveriş GI=B, MASAK vb. dü zenleyici kurumlarca belirlenmiş
ve ö n-ö demeli kartlar için Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terö rü n Finansmanının
OE nlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yö netmelik’in 6. Maddesi kapsamında kimlik
tespitini zorunlu kılmayan azami limitler dahilinde yapılabilir. Dü zenleyici kurumların
limitleri değ iştirmesi durumunda bu limitler gü ncel rakamlarla revize edilecek olup,
ininal kartın şu an için limitleri; 750 TL aylık yü kleme ve 300 TL tek seferde bakiye
yü kleme olarak belirlenmiştir. Gü ncel limitler web sitesinden takip edilebilir.
j) Kart Sahibi kartına ait işlem bilgilerini Web Sitesindeki hesabından takip edebilir.
k) Kart Sahibi, kartına 2. kere ve sonrasında bakiye yü klemesi/dolumu yapabilmek ve
kartını 3D Secure destekli Internet ve e-ticaret sitelerinde kullanabilmek için, kartını TC
Kimlik numarası, isim, soyisim, doğ um tarihi, GSM numarası, e-posta adresi ve diğ er
adres bilgileri ile www.ininal.com Kart I=şlemleri kısmından tanımlaması ve aktive
etmesi gerekmektedir. Kart sahibi ininal ve grup şirketlerinin mü şteri ilişkileri yö netimi
amacıyla (verileri kaydetmelerini, depolamalarını, değ iştirmelerini, yeniden
dü zenlemelerini, tasniflemelerini veya diğ er şekillerde işlemelerini de kapsar) ininal
hizmetlerini tanıtmak da dahil ancak bununla sınırlı olmayan amaçlarla ticari elektronik
iletiler gö ndermesi dahil iletişime geçmesine onay vermektedir.
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l) Kart sahibi, tek bir TC Kimlik numarasına en fazla 3 adet I=ninal kart tanımlaması
yapabilir.
m) Kartın çalınması, kaybolması durumunda 0212 331 7067 numaralı mü şteri
hizmetlerinden iptal edilmesi gerekmektedir. I=ptal işleminden sonra kart sahibi yeni bir
kart alabilir. Yeni kart alınması durumunda eski kartın limitleri de yeni kart için
uygulanmaya devam eder.
n) OE deme işlemine ilişkin onay, fiziksel alışverişlerde işlem gerçekleştirilmeden ö nce
kart şifresinin girilmesiyle verilir. Online işlemlerde, işlemin 3D secure ö zellikli olması
durumunda kart sahibinin web sitesindeki hesabında tanımladığ ı cep telefonuna gelen
onay kodunun sisteme girilmesiyle, 3D secure ö zellikli olmayan işlemlerde kart
bilgisinin verilmesiyle ö deme işlemine ilişkin onay verilmiş olur.
o) Yabancı para birimiyle yapılan alışverişlerde karta yansıyacak dö viz kuru ö deme
anındaki Merkez Bankası dö viz kuruna %7 ilave komisyon eklenmesiyle hesaplanır.
Uygulanacak referans dö viz kurundaki değ işiklikler derhal geçerli olacaktır.
MADDE: 5 I=NI=NAL KART KULLANIMINDA SORUMLULUK ESASLARI
a) Teslim alınan kartın tü m sorumluluğ u, kartı teslim aldığ ı an itibari ile Kart Sahibine
geçecektir.
b) Kart Sahibi, I=ninal Kart’ı, Madde 4’te belirtilmiş kullanım koşulları dahilinde
kullanacağ ını kabul, beyan ve taahhü t eder. Kartın, Madde 4’te belirtilmiş kullanım
koşulları dışında kullanılmasından doğ acak her tü rlü hukuki/cezai sorumluluk ve
yü kü mlü lü k kart sahibine aittir. OE deme aracının hileli ve yetkisiz kullanımı şü phesini
doğ uran durumlarda ininal, kartın kullanımını durdurabilir.
c) Kart Sahibi, Kartı Banka’nın tabi olduğ u dü zenleyici/denetleyici kurum kuralları ve
mevzuatın dışında kullanması ve/veya uygun olmayan işyerlerinde kullanması
durumlarında, bu kullanımlardan doğ acak tü m hukuki/cezai sorumluluk ve
yü kü mlü lü ğ ü n kendisinde olduğ unu kabul, beyan ve taahhü t eder.
d) Kartla yapılan ü rü n/mal satın alımlarında kart sahibinin muhatabı ü rü n/malı satan
UE ye I=şyeri’dir. Kartla alınan ü rü n/malda çıkacak herhangi bir ayıp, stok sıkıntısı vb.
sorunda Kart Sahibi, I=ninal’ı sorumlu tutmayacağ ını kabul, beyan ve taahhü t eder.
e) Kartın kaybolması veya çalınması durumunda sorumluluk Kart Sahibindedir. Kart
Sahibinin kayıp ya da çalınma durumlarında 0212 331 7067 numaralı mü şteri
hizmetlerinden kartını iptal etmesi gerekmektedir. Kartta bakiye kalması durumunda:
Kişi kendisine iadesi için gerekli evrakları ( ü rü nü n satın alma fişi, son yü kleme
makbuzu, kimlik fotokopisi, paranın gö nderilmesi istenen IBAN numarası) mü şteri
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hizmetlerine ibraz etmesi halinde kayıp/çalıntı bildirimi kartın içinde bulunan bakiye
kadar tutarın iadesi belirtilen IBAN numarasına gö nderilir.
Kişi yeni bir kart alıp web sitesindeki hesabına aktive ederek mü şteri hizmetlerinden
bakiyenin transferini isteyebilir.
f)I=ninal, sö z konusu ö n ö demeli kart sisteminde, kartın ö zelliklerinde, anlaşmalı ü ye
işyerlerinde, web sitesi ve sosyal medyadaki ü rü n sayfalarında her tü rlü dü zeltme ve
değ işikliğ i yapabilir; ü rü nü piyasadan kaldırabilir. Bu durumda I=ninal’ın Kart Sahibine
karşı hiçbir hukui/cezai sorumluluk ve yü kü mlü lü ğ ü bulunmamaktadır. Kart Sahibi,
I=ninal’ın sayılan hakları kullanması halinde, I=ninal’dan ne nam altında olursa olsun
hiçbir talepte bulunmayacağ ını kabul, beyan ve taahhü t eder.
g) Kart Sahibi, I=ninal Karta ilişkin ü cretlendirmelerde değ işiklik yapma hakkının her
daim saklı olduğ unu kabul, beyan ve taahhü t eder. Değ işikliklere ve gü ncel ü cretlere
Web Sitesinden ulaşılabilir.
h) Alışveriş yapılmak istenen Internet ve e-ticaret sitelerinin ö deme altyapısından
kaynaklanan herhangi bir sorun nedeniyle I=ninal Kartın kullanılmamasından dolayı
oluşabilecek her tü rlü sorun ve şikayetten ö tü rü I=ninal sorumlu tutulamaz.
i) I=şbu sö zleşme, I=ninal Kart Sahibinin Kartını ilgili noktalardan teslim alması ve/veya
sanal kartını oluşturmasını takiben geçerli olacak ve kart vadesi/son kullanma tarihi
dolana kadar geçerliliğ ini koruyacaktır.
j) Kart Sahibi, I=ninal’ın iş ortakları ile çıkardığ ı/çıkaracağ ı ortak kartlara dair hassas
ö deme verisi ve kişisel gü venlik bilgileri hariç kullanıcı bilgilerinin, Kart Sahibi’ne fayda
sağ lanması, kişiye ö zel kampanya dü zenlenmesi ve promosyon çalışması yapılması gibi
sebeplerle iş ortakları ile paylaşılmasına onay vermektedir. I=şbu kullanıcı bilgileri, Kart
Sahibi’nin ortak kart ile yaptığ ı işlem bilgilerini kapsamaktadır. Ayrıca Kart Sahibi,
perakende satışlarda veya online satışlarda I=ninal Kart kullanmak suretiyle işlem
yaptığ ında, kayıt sırasında girmiş olduğ u kullanıcı bilgilerinin, yasal şartlara ve
MasterCard Kurallarına uygun olarak ö demenin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli
gö rü len ö lçü de paylaşılmasına onay vermektedir.
k) Kart Sahibi, işbu Kullanıcı Sö zleşmesi uyarınca, I=ninal ve Banka tarafından kendisine
bilgilendirme, tanıtım ve pazarlama amacıyla ticari elektronik ileti gö nderilmesine onay
vermektedir. Kart Sahibi, ticari elektronik ileti almak istememesi durumunda verdiğ i
onayı kaldırabilir. Bu değ işikliğ in nasıl yapılacağ ına ilişkin ayrıntılı bilgi gö nderilen
bilgilendirme ve tanıtım iletilerinde yer almaktadır.
l) Kart kullanıcısı herhangi bir ö deme işleminin yetkilendirilmeden veya hatalı
gerçekleştiğ ini iddia etmesi durumunda bu talebi derhal mü şteri hizmetlerine bildirir.
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OE deme işleminin yetkilendirilmeden veya hatalı gerçekleştiğ inin ispatı durumunda
ininal ö deme işlemine ilişkin tutarı kart sahibine iade eder.
m) Kart Sahibi’nin kişisel ve hassas ö deme verileri I=ninal tarafından PCI DSS’e uygun
olarak saklanmaktadır.
MADDE 6 UE CRETLER
a) Kart Satış UE creti: Anlaşmalı Satış Noktalarından ya da Web Sitesi ü zerinden alınan
Kart için belirlenmiş satış fiyatıdır. Anlaşmalı Satış Noktalarında kart ü cretinin nasıl
alınacağ ı ilgili nokta bazında değ işebilir.
b) Kart Yü kleme UE creti: Kartın içine her para yü kleme işleminde, işlem adedi ya da işlem
tutarı doğ rultusunda alınan ü crettir.
c) Aylık Kullanım UE creti: Kartın kullanım bedeli karşılığ ı olarak, kart bakiyesinden
otomatik dü şecek ü crettir.
d) Para Çekme UE creti: Kartla ATM’den gerçekleştirilen her para çekme işleminde, işlem
başına alınan ü crettir.
Gü ncel ü cret bilgisi web sitesinde duyurulmaktadır.
MADDE: 7 GENEL HUE KUE MLER
a) Kart Sahibinin, şifre bilgilerini gizli tutması ve bu bilgilerin başkaları tarafından
kullanılmasına engel olacak ö nlemleri alması gerekmektedir.
b) Kart Sahibi, Kartını, Banka’nın ü yesi bulunduğ u/bulunacağ ı uluslararası kart
kuruluşları tarafından belirlenen kurallar ve Sö zleşme hü kü mlerine uygun kullanmayı
ve bu kuruluşların kurallarına tabi olmayı kabul eder.
c) ininal sö zleşmeyi 7(gü n) ö nceden ihbar ederek her zaman sona erdirebilir. Mü şteri
sö zleşme kapsamında kullandığ ı kartını iade etmek durumundadır.
d) I=şbu sö zleşme kartın kullanıldığ ı sü re boyunca geçerlidir.
e) ininal’ın en az otuz gü n ö nce haber vermek koşuluyla sö zleşmede her tü rlü değ işikliğ i
yapma hakkı saklıdır. I=ninal sö zleşmede herhangi bir değ işiklik yaptığ ında Kart Sahibine
değ işikliğ in kapsamını ve yü rü rlü k tarihini bildirir. Kart sahibinin yü rü rlü k tarihine
kadar hiç bir ü cret ö demeden sö zleşmeyi fesih hakkı vardır. Yü rü rlü k tarihine kadar
itiraz edilmemesi halinde Kart Sahibi değ işikliğ i kabul etmiş sayılır.
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f) I=şbu Sö zleşme’den kaynaklanan her tü rlü hukuki uyuşmazlığın çö zü mü nde I=stanbul
Mahkemeleri ve I=cra Daireleri yetkilidir.

