
 

 

Kart Sahibinin Kimlik Bilgilerinin Saklanmasına İlişkin Sözleşme  

 

1. Kart Sahibinin Kimlik bilgilerinin saklanması ile ilgili bu Sözleşme (bundan böyle "Sözleşme" olarak 
anılacaktır), siz (bundan böyle "Kart Sahibi" olarak da anılacaktır) ve VISEPOINT LIMITED; sicil No. 
C 94716, kayıtlı adres: ACT - BARON COURT, KARLU GALEA STREET, Şehir/Bölge VICTORIA (GOZO) 
VCT 2604, Ülke: MALTA (bundan böyle "Satıcı" olarak anılacaktır) arasında yapılır.  

2. İlgili onay kutusunu işaretleyerek işbu Sözleşmeye tam onay vermiş olursunuz ve Satıcı ile ödeme 
işleme hizmeti sağlayıcısının adınızı, soyadınızı, kartınızın son kullanma tarihini ve PAN numarasını 
(buradan böyle "Dosyadaki Kimlik Bilgileri" olarak anılacaktır) saklamasına ve Dosyadaki Kimlik 
Bilgilerini kullanarak sizin adınıza işlemler başlatmasına (bundan böyle "Satıcı tarafından başlatılan 
Dosyadaki Kimlik Bilgileri İşlemleri" olarak anılacaktır) ve/veya sizin tarafınızdan başlatılan 
işlemleri gerçekleştirmesine (bundan böyle "Kart Sahibi tarafından başlatılan Dosyadaki Kimlik 
Bilgileri İşlemleri" olarak anılacaktır) izin verirsiniz. 

3. Satıcının Açıklamaları: 
3.1. Kimlik Bilgileriniz şu amaçlarla kullanılacaktır: Kart Sahibi tarafından başlatılan COF İşlemleri 

ve Satıcı tarafından başlatılan COF İşlemleri. 

3.2. Hizmetlerin açıklaması: Web sitemizdeki Hizmet Sözleşmesinde açıklanan Fixed Time Trades 
ve FX hizmetleri. 

3.3. İşlemin sabitlenen tarihi veya aralığı: Yok 

3.4. İşlem istemini tetikleyecek olay: Kart sahibinin müşteri bakiyesini yenileme talebi.  
4. Bu Sözleşme ile ilgili şu ayrıntılar işlem onayına dahil edilecektir: kart numarası, işlem tutarı, ek 

ücretler (varsa), işlem para birimi, işlem tarihi, yetkilendirme kodu, Satıcının konumu.  
5. Mevcut sözleşmede yapılan değişiklikler hakkında, bu değişikliklerin planlaması yapılmış (sabit, 

düzenli aralıklar) Satıcı Tarafından Başlatılan Dosyadaki Kimlik Bilgileri İşlemleriyle ilişkili olarak 
bunların yürürlüğe girmesinden 7 (yedi) gün önce ve planlaması yapılmamış Satıcı tarafından 
Başlatılan Dosyadaki Kimlik Bilgileri İşlemleriyle ya da Kart Sahibi tarafından başlatılan Dosyadaki 
Kimlik Bilgileri İşlemleriyle ilişkili olarak bu değişikliklerin yürürlüğe girmesinden 2 (iki) iş günü önce 
bilgilendirilirsiniz. 

6. Sözleşme, kartı veren kuruluş tarafından başarılı bir şekilde yetkilendirme yapıldıktan (veya hesap 
doğrulandıktan) sonra yürürlüğe girer ve siz tarafından ya da Satıcı tarafından İptal politikasına 
göre feshedilinceye kadar geçerli olur. 

7. Satıcının İptal ve Geri Ödeme politikalarına aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir: 
https://cdn1.olymptrade.com/1.0.19652/docs/terms/general/en/non-trading-regulation.pdf 

8. Bu Sözleşmeyle ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen help@olymptrade.com adresine yazın 
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