
 
LİMİT ARTIRIM KULLANICI 

SÖZLEŞMESİ 

USER AGREEMENT ON LIMIT 

INCREASE 

Adı: 

 

Name:  

 

Soyadı:  

 

Surname:  

Uyruğu: 

 

Nationality: 

TC Kimlik No:  

 

TR Identity No: 

Pasaport No (yabancılar için) 

 

Passport No (for foreigners) 

İninal Cüzdan’da Kayıtlı Cep Tel:  

 

Mobile No registered at İninal Wallet: 

İninal Cüzdan’da Kayıtlı E-posta:  

 

E-Mail registered at İninal Wallet:  

İş/Meslek: 

 

Business/Profession:  

Kimlik Belge Türü: TC uyruklular için TC 

nüfus cüzdanı, TC sürücü belgesi veya 

pasaport ya da ikamet belgesi üzerinden teyit 

edilir.  

Type of Identity Documents: Shall be 

verified from TR national identity card, TR 

driver’s licence, or passport or residency 

document. 

Adres Doğruluğu Tespiti: İlgili adına işlem 

tarihinden önce 3 ay içinde su, doğalgaz, 

telefon, internet gibi abonelik gerektiren 

işleme ait fatura, kamu kurumu tarafından 

verilen belge. Bu belgelerin okunabilir 

fotokopisi veya elektronik görüntüsü alınır. 

18 yaşından küçük çocukların da kimlik 

fotokopisi alınması gerekir.  

Address Confirmation: A utility bill (of 

water, gas phone, internet or similar) within 

the last 3 months before transaction, a 

document given by a public authority. A 

legible photocopy or electronic copy of those 

documents shall be obtained. For children 

under 18, the copy of identity cards should be 

obtained. 

KİMLİK VE ADRES TEYİDİ 

BELGELERİ (FOTOKOPİ) BU 

FORMUN AYRILMAZ BİR 

PARÇASIDIR.  

IDENTITY AND ADDRESS 

DOCUMENTS (AS PHOTOCOPIES) ARE 

INTEGRAL PART OF THIS FORM. 

İNİNAL KART/HESAP SAHİBİ VEYA 

VELİ/YASAL TEMSİLCİSİ 

İNİNAL CARD/ACCOUNT HOLDER OR 

HIS/HER CUSTODIAN/LEGAL 

REPRESENTATIVE 

İninal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri 

A.Ş.’ye (ininal) bu forma ek olarak sunduğum 

kimlik bilgileri/fotoğrafı arkalı önlü tarafıma 

ait olup verilen bilgilerin tamamının doğru 

olduğunu ve bu bilgiler ile kayıtlı kartımın 

veya kartlarımın tarafıma ait olduğunu beyan 

ve kabul ederim. Sahip olduğum 

I represent and accept that the identity 

information/photographs submitted to Ininal 

Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. 

(“ininal”) double-sided belong to me, the given 

information thereof are entirely correct and the 

card or cards registered with such information 

is/are belong to me. I represent and accept that 



 
kartın/kartların internet harcamalarına açık 

olmasına rıza gösterdiğimi kabul ve beyan 

ederim. İşbu imzaladığım sözleşmenin ininal 

Cüzdan’dan (Telefon Uygulaması) 

onayladığım veya ininal web 

(https://www.ininal.com) adresinde yer alan 

ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri 

A.Ş.’nin Kullanıcı Çerçeve Sözleşmesi’nin 

(“Kullanıcı Çerçeve Sözleşmesi”) ayrılmaz bir 

parçası olduğunu, Kullanıcı Çerçeve 

Sözleşmesi’ni okuduğumu ve onayladığımı, 

Kullanıcı Çerçeve Sözleşmesi’ndeki hükümler 

hakkında ininal Cüzdandan onayladığım veya 

ininal web (https://www.ininal.com) adresinde 

yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve 

İşlenmesi Genel Aydınlatma Metni ve kişisel 

verilerin korunması politikasına ilişkin 

bilgilendirme metni ve güncel ücret bilgileri 

hakkında bilgi sahibi olduğumu, bunları kabul 

ettiğimi ve tümünün geçerli olduğunu beyan ve 

kabul ederim. Ayrıca sahip olduğum 

kart/kartlar ile yapılacak tüm işlemleri kendi 

nam ve hesabıma yapacağımı, bilgilerimde 

değişiklik olduğunda Şirketi/ininal’ı ivedilikle 

bilgilendireceğimi beyan ve kabul ederim. Bu 

belge ekine ikametgâhımı ve kimlik bilgilerimi 

teyit eden belge eklemediğim sürece limit 

artırımının geçersiz olduğunu kabul ve beyan 

ederim. ininal’ın beyan ettiğim belgelerin 

gerçekliği hakkında şüphe duyması ve/veya 

yetkili merciler tarafından adıma kayıtlı kartlar 

hakkında şüpheli kart bildiriminde 

bulunulması halinde, limit artırım talebimi 

ininal’ın kabul etmeyeceğini, limit artırım 

talebim kabul edilmiş olsa dahi limit 

artırımının iptal edileceğini kabul ve beyan 

ederim. (Herhangi bir veli ya da yasal 

temsilcinin işbu Limit Artırım Kullanıcı 

Sözleşmesi’ni imzalaması halinde bu veli ya 

da yasal temsilcinin bu sözleşmedeki beyan ve 

taahhütleri (ve ilgili kabulünü), velisi ya da 

yasal temsilcisi olduğu kişi adına/söz konusu 

kişi için ve de söz konusu kişinin sahip olduğu 

kart(lar), belgeler, bilgiler ve söz konusu 

the card/cards which is/are belong to me would 

be open for online transactions. I represent and 

accept that this agreement I signed herein is an 

integral part of the User Framework 

Agreement of ininal Ödeme ve Elektronik Para 

Hizmetleri A.Ş. (“User Framework 

Agreement”) which I approved on ininal 

Wallet (Mobile Application) or located on 

ininal’s web site of (https://www.ininal.com), 

that I read and approved the User Framework 

Agreement, that I have been informed about 

the provisions of User Framework Agreement, 

General Clarification Text for Personal Data 

Protection,  information text on personal data 

protection policy  and up to date fees which I 

approved on ininal Wallet (Mobile 

Application) or located on ininal’s web site of 

(https://www.ininal.com) and that I accept all 

of these and all are valid. I further represent 

and accept that I conduct all transactions to be 

conducted with the card/cards on behalf and in 

the name of myself and when there is a change 

in terms of my information, I will urgently 

notify the Company/ininal. I accept and 

represent that limit increase will be invalid if I 

do not attach my documents verifying my 

residency and identity information herein this 

document. I accept and represent that when 

ininal has doubts on the genuineness of the 

documents I submitted and/or the public 

authorities issued a suspicious card 

notification about the cards registered on my 

name, ininal will not accept the limit increase 

request; and that even if my limit increase 

request is accepted, the limit increase will be 

cancelled. (In the event that this User 

Agreement on Limit Increase is signed by a 

custodian and/or legal representative, it is 

accepted that this custodian and/or legal 

representative have undertaken the 

representations and warranties under this 

agreement (as well as the relevant acceptance) 

on behalf and in the name of the person of 

whom he/she’s custodian and/or legal 

representative and also regarding the card(s), 

https://www.ininal.com/
https://www.ininal.com/
https://www.ininal.com/
https://www.ininal.com/


 
kişinin yaptığı/yapacağı iş ve işlemler ile ilgili 

olarak verdiği kabul edilir.) 

İşbu Limit Artırım Kullanıcı Sözleşmesi 

Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmıştır. 

İngilizce versiyon sadece bilgi amacıyla 

hazırlanmış olup Taraflar açısından bağlayıcı 

değildir, sadece Türkçe versiyon Taraflar 

açısından bağlayıcıdır. Limit Artırım 

Sözleşmesi’nin Türkçe ile İngilizce 

versiyonları arasında çelişkiler olması halinde 

Türkçe versiyonu geçerli olacaktır. 

   

documents, information that belongs to such 

person  and all transactions and actions 

conducted or to be conducted by such person. 

This User Agreement on Limit Increase has 

been prepared in dual language, i.e. in both 

English and Turkish. The English version is 

prepared for information purposes only and it 

is not binding for the Parties, only the Turkish 

version is binding for the Parties. In case of any 

inconsistency between the Turkish and the 

English version, the Turkish version shall 

prevail. 

Tarih: 

 

Date:  

İmza 1 

 

 Signature1  

İmza 2 

 

 Signature 2  

 


