
İade politikası 
İade politikası, Şirketin finansal ve yasal risklerini azaltmak, kara para aklamayı önleme ve 
terörle mücadele finansmanı politikasına bağlı kalmak için geliştirilmiştir. 

Şirket, Müşterinin fon kaynağı veya eylemleri kara para aklamayla mücadele ve terörle mücadele 
finansman politikası ile çelişiyorsa, Şirket, kişisel bir hesaba erişimi tek taraflı olarak engelleme, 
Hesapların alım satım faaliyetlerini askıya alma, fon transferi / çekme talebini iptal etme veya 
geri ödeme yapma hakkına sahiptir. 

Şirket, gerçekleştirilen alım satım işlemlerini iptal etmez, bu nedenle, yenileme tarihinden 
itibaren bir ay içinde alım satım hesaplarında herhangi bir alım satım faaliyeti kaydedilmemişse, 
fonları gönderene iade etme hakkına sahiptir. 

Şirket, belirli nesnel nedenlerden dolayı ve gerekirse, kredi / banka kartları da dahil olmak üzere 
herhangi bir ödeme sistemi aracılığıyla alınan fonların geri ödemesini gerçekleştirme hakkına 
sahiptir. Ek olarak, Müşteri tarafından para ödemesi yapılırken kullanılan elektronik cüzdanlara 
ve banka bilgilerine geri ödeme yapılacaktır. Toplam depozito tutarının çekilmesinin yalnızca bu 
ayrıntılar için ve hesabı yenilemek için kullanılan ödeme sistemlerinde mümkün olduğu da 
unutulmamalıdır. 

Para çekme süresi, para çekme başvurusu tarihinden itibaren iki bankacılık gününü geçmez. Bazı 
durumlarda para transferi, ödeme sistemine / amir bankaya bağlı olarak belirtilen zaman dilimini 
aşabilir. 

Şirket, Müşterinin faaliyetlerini uygunsuz veya Şirketin hizmetlerinin genel kullanım amacına 
aykırı olarak sınıflandırırsa, doğrudan, dolaylı, yasadışı veya dürüst olmayan bir niyet söz 
konusu olduğunda, Şirket Müşteriye önceden bildirimde bulunmaksızın bu belge dahilinde 
hareket etme hakkına sahiptir. Tüm doğrudan veya dolaylı zararlar; Para transferiyle ilgili 
masraflar, Müşteri tarafından karşılanmak üzere Şirkete geri ödenir. 

Bir ticaret hesabını bir kredi kartıyla doldururken, Müşteri, hem Şirketin hizmetlerini kullanırken 
hem de sonrasında, ticaret hesabına veya kredi / banka kartı sağlayıcısına önceden alınmış bir 
ödemenin iadesi için bankaya bir talepte bulunmamayı kabul eder. 

Şirket, üçüncü şahıslar tarafından Müşterinin hesabından hem alacak kaydedilmesini hem de 
para çekilmesini önlemek ve bloke etmek için gerekli tüm önlemleri alacaktır. Bir hesaptan para 
yatırmak ve çekmek yalnızca bu hesabın sahibi tarafından gerçekleştirilebilir. 
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