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TEB, meslek grubu avukat olarak bankamızda kayıt 
altına alınan gerçek kişi müşterilerin Barokart’ına ATM, 
CEPTETEB, Şube veya TEB İnternet Bankacılığı 
üzerinden belirlenen tutarlarda yükleme yapılması 
hâlinde, müşterinin Bireysel Emeklilik Planı’na katkı 
payı ödemesi yapmayı taahhüt eder. TEB, aylık 
1.000-4.999 TL arası yükleme yapan avukatlara aylık 
50 TL, 5.000-9.999 TL arası yükleme yapan avukatlara 
aylık 100 TL, 10.000 TL ve üzeri yükleme yapan 
avukatlara ise aylık 200 TL TEB’deki Bireysel Emeklilik 
Planı’na katkı payı yatırır. Bireysel Emeklilik Planı’na 
katkı payı sağlanması 1 Nisan 2022’den sonra yeni 
Barokart yüklemesi yapan müşteriler için geçerlidir.  

1 Ekim 2021-31 Mart 2022 arası Barokart’ına yükleme 
yapan müşteriler için nakit iade avantajı geçerlidir ve 
devam edecektir. Bu avantaj ise 5.000-9.999 TL yükleme 
yapanlara aylık 50 TL, 10.000 TL ve üzeri yükleme 
yapanlarda ise aylık 100 TL hesaba nakit iade ile 
sınırlıdır. Müşterinin talebi hâlinde nakit ödeme avantaj 
paketinden Bireysel Emeklilik Planı’na geçiş 
sağlanabilir. Müşteri aynı anda iki avantajdan birden 
yararlanamaz. 1 Nisan 2022’den sonra Barokart 
ödemesi yapan müşteriler sadece Bireysel Emeklilik 
Planı’na katkı payı alır, nakit ödeme avantajından 
yararlanamaz. 

UYAP ödemeleri, sistem üzerinden gönderim 
gerçekleştiren kurumun ismi vasıtasıyla takip 
edilmektedir.

Koşulların gerçekleşmesi hâlinde katkı payı avukatın 
TEB’deki Bireysel Emeklilik Planı’na gerçekleştirilir. TEB, 
müşterinin koşulu sağladığı ay için Bireysel Emeklilik 
Planı'na katkı payı ödemesini bir sonraki ayın son günü 
gerçekleştirir. Bireysel Emeklilik Planı katkı payı ödemesi 
aylık 50 TL olup, ilgili tutar müşteriye yansıtılmayacak 
ve  TEB'in yatırdığı katkı payından sağlanacaktır.

CEPTETEB üzerinden edinilen müşterilerimiz 
kampanya dışındadır.

Tüm ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi için teb.com.tr 
adresini ziyaret edebilirsiniz. TEB; sunduğu tüm ürün, 
koşul ve ayrıcalıkları istediği zaman değiştirme, 
durdurma hakkına sahiptir.
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Barokart’ınıza dilediğiniz zaman hızlı ve
kolay bir şekilde komisyonsuz para yükleme,

Marifetli Hesap’ın avantajlı faiz oranları ile
birikim yapma ve dilediğiniz zaman para yatırma ve

çekme fırsatına sahip olma,

3 ay ötelemeli ve avantajlı faiz oranları ile
ihtiyaç kredisi seçeneği

75 bin TL ve üzeri birikimlerinize Yıldız Bankacılık
ayrıcalıkları ile tanışma ve kullanım sağlama.

TEB ATM’lerinden masrafsız, DenizBank ve
QNB Finansbank ATM’lerinden ise her ay
üç işleme kadar masrafsız para çekme ve

para yatırma avantajı,

Mobil bankacılığınızın aktif olması, Barokart’ınıza 
yükleme yapmanız ve UYAP sistemi üzerinden 
TEB hesabınıza aylık 25.000-50.000 TL arası 

aktarım yaptığınızda aylık 50 TL,
50.000 TL ve üzeri aktarımlarda  ise

aylık 100 TL ek Bireysel Emeklilik Planı katkı payı 
avantajından yararlanma,

Barokart’ınıza aylık 1.000-4.999 TL arası yükleme 
yapmanız halinde aylık 50 TL, 5.000-9.999 TL arası 

yükleme yapmanız hâlinde aylık 100 TL ve 10.000 TL 
ve üzeri yükleme yapmanız halinde ise aylık 200 TL, 

Bireysel Emeklilik Planı’nıza katkı payı 
avantajından yararlanma,

Avukatlarımıza sunduğumuz 
avantajlarımızdan bazıları:

Dilediğiniz zaman CEPTETEB veya 
ATM’lerimizden Barokart’ınıza TL 
yükleyebilir ve bu işlem için herhangi bir 
ücret ödemezsiniz. 

Üstelik Barokart yüklemelerinize aylık 
200 TL’ye varan Bireysel Emeklilik 
Planı’nıza katkı ödemesi avantajı da 
TEB’de.

Mobil bankacılığınızın aktif olması, 
Barokartınıza yükleme yapmanız ve 
UYAP sistemi üzerinden TEB hesabınıza 
ilgili işlem tutarlarınızın aktarılması 
hâlinde aylık ek 100 TL’ye varan 
Bireysel Emeklilik Planı katkı payı 
avantajı sağlayabilirsiniz.
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