
1 Tık hizmetiyle ilgili şart ve koşullar  

 

 

1. Müşteri, ödeme formuna banka (ödeme) kartı bilgilerini girip, "Kartı kaydet" kutusunu işaretleyip 

(seçip) ve ödeme doğrulama butonunu tıklayarak işbu şart ve koşulları tamamen kabul eder ve 

ödeme hizmet sağlayıcısına tam ismi, kartın son kullanım tarihini ve Sabit Hesap Numarası 

(PAN) bilgilerini (bundan böyle "Dosya Bilgileri (COF) olarak anılır) depolaması ve ek bir 

yetkiye gereksinim olmadan otomatik olarak Müşteri tarafından COF kullanılarak başlatılan, 

Müşterinin banka (ödeme) kartından Müşteri talebi üzerine  Müşterinin hesap bakiyesine 

Müşterinin belirlediği miktar kadar düşülürken  Banka (ödeme) kart verisini yeniden girmeye 

gerek bırakmadan para yatırmak  için (bundan böyle 1-Tık hizmeti olarak anılır) izin verir. 

2. 1-Tık hizmetlerinin tanımı: Şirketin muhasebe sisteminde yer alan Müşteri hesap bakiyesine, 

Müşteri ve Şirket arasında yapılan Sözleşme uyarınca bu iki taraf için gerçekleştirilecek 

işlemlerde kullanılmak üzere para ilavesi yapılması amacını taşıyan hizmettir. 

3. Kart numarası (kısmi), işlem tutarı, (varsa) komisyon, işlem döviz cinsi, işlem tarihi, Şirket 

konumu bilgileri işlem sırasında temin edilir. 

4. Müşteri, 1-Tık ödeme hizmetinin kullanımına onay verdiği takdirde, bu hizmetin 2(iki) iş günü 

içinde Müşterinin e-posta adresine gönderilen mesajla kullanımına açılacağını kabul eder. 

5. Müşteri, 1-Tık ödeme hizmetini kullanarak bu hizmeti sağlamak için kullanılacak banka kartının 

ve Dosya Blgilerinin sahibi (yetkili kullanıcısı) olduğunu kabul eder. 

6. Müşteri, Şirkette yer alan hesap bakiyesine para yatırmak için tarafınca yapılmış tüm 

ödemelerle ilgili tam sorumluluk alır. Şirket ve/veya ödeme hizmet sağlayıcısı yalnızca Müşteri 

tarafından belirtilen tutarı temin eder. 

7. Ödeme doğrulama butonuna tıklandıktan sonra ödemenin işleme alındığı ve geri alınamaz 

şekilde gerçekleştirildiği kabul edilir. Müşteri ödeme formunu doldurarak herhangi bir ülkenin 

yürürlükteki yasalarını ihlal etmediğini kabul eder. Müşteri, banka (ödeme) kartı sahibi sıfatıyla 

ödeme formunu doldurup bu bölümdeki şartları kabul ederek Şirket tarafından sunulan 

hizmetleri kullanma hakkının bulunduğunu kabul eder. 

8. Müşteri, web sitesini ve/veya işlem platformunu kullanmaya başlayarak web sitesinin ve/veya 

işlem platformunun kullanıldığı ülkelerdeki kanunlar karşısında yasal olarak sorumlu olduğunu 

ve ayrıca web sitesinin kulanıldığı yerlerde geçerli olan yasal yaş sınırına ulaştığını veya bunu 

geçtiğini kabul eder. Müşteri, web sitesi ve/veya işlem platformunun kullanımına yönelik 

yasakların yasa dışı veya yetkisiz şekilde ihlal edilmesiyle ilgili  ödeme hizmet sağlayıcısının 

sorumluluk taşımadığını kabul eder. 

9. İşbu Şartlar ve Koşullar, Müşteriye ait kartın verildiği banka tarafından başarıyla gerçekleştirilen 

yetkilendirilmeyi ve Şirketin, işbu Şartlar ve Koşulların Müşteri tarafından kabul edildiği teyidini 

almasını takiben yürürlüğe girer. 

10. Müşteri, 1-Tık hizmetinin Müşteri ya da Şirket bu hizmeti iptal edene dek yürürlükte kalacağını 

kabul eder. 1-Tık hizmet şartlarıyla bu hizmetin iptali işlemleri yatırım dışı işlem yönetmeliğinin 

8. maddesinde ve https://olymptrade.com/docs/terms/opt/ru/non-trading-regulation.pdf 

adresinde yer alan Müşteri Tanıma (KYC)/ Kara Para Aklamaya Karşı Mücadele (AML) 

Politikasında bulunabilir. 

https://forex.olymptrade.com/docs/terms/forex/ru/non-trading-regulation.pdf 

11. Şirket, işbu Şart ve Koşullara getirilecek değişiklikler hakkında Müşteriyi bu değişiklikler 

yürürlüğe girmeden 2 (iki) iş günü öncesinden bilgilendirecektir. 

https://olymptrade.com/docs/terms/opt/ru/non-trading-regulation.pdf


12. Ödeme hizmet sağlayıcısı, Müşterinin banka kartı verisinin işleme alınma reddinden veya 

işleme alınmamasından ya da Müşteri banka (ödeme) kartının verildiği bankanın, bu banka 

(ödeme) kartı kullanılarak ödeme yapmak için gerekli iznin vermemesinden sorumlu değildir. 

Ödeme hizmet sağlayıcısı, web sitesinde sunulan Şirkete ait hizmetlerin kalitesi veya 

kapsamından sorumlu değildir. Müşteri, hesabına para yatırırken Şirket tarafından belirlenen 

kurallara ve gereksinimlere uymak zorundadır. Ödeme hizmet sağlayıcısı yalnızca ödemeyi 

gerçekleştirir ve herhangi bir fiyattan, genel ücretlerden ve/veya toplam tutarlardan sorumlu 

tutulamaz. 

13. Müşteri iletişim için help@olymptrade.com adresini kullanmayı kabul eder. 

14. İşbu Sözleşme hakkında her türlü sorunuz için lütfen bizimle help@olymptrade.com adresinden 

iletişime geçin. 

15. İşbu şart ve koşulların kabul edilmediği durumda Müşteri, ödemeyi hemen iptal etmeli ve 

gerekirse Şirketle doğrudan help@olymptrade.com adresini kullanarak iletişime geçmelidir. 

mailto:help@olymptrade.com

