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Uluslararası operasyonlar için
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TANITIM KATALOĞU

ALTIN CÜZDAN
Dünyanın İlk Ve Tek
Altına Dayalı Harcama Sistemi
Altın Cüzdan;
Küresel Ekonomi’nin Dijital dönüşümüne katkıda bulunuyor.
Platform; Dijital Ekonomi’de işlem istikrarını sağlayan yeni
ödeme yöntemleri kurarak güvenilir ve istikrarlı bir hizmete odaklanıyor.

GÜÇLÜ VE GÜVENLİ TEKNOLOJİ

Fonksiyonel Dizayn

Güvenli

Sürekli Güncel

Sizin için tasarlanan fonksiyonel
dizaynımız sayesinde teknoloji
parmaklarınızın ucunda.

Hesabınız Altın Cüzdan
güvencesi ile kontrol edilmektedir.

Ekibimiz teknolojimizi her geçen gün
güncel trendlere uygun olarak
geliştirmektedir.

Global Sistem

Güçlü API

Çoklu Dil Seçeneği

Altın Cüzdan hesabınız ile birçok
ülkede işlem yapabilirsiniz.

Altın Cüzdan güçlü API sistemi
sayesinde işlemlerinizi hızlı ve güvenli
şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

İngilizce,Türkçe,Rusça ve Farsça dil
seçenekleri içinden dilediğiniz
dilde hizmet alabilirsiniz.

altincuzdan.com, 2020
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HİZMETLERİMİZ

Altın Cüzdan

Altın Cüzdan gerek altın yatırımı yapmakta gerek altın temelli harcama yapmakta kullanılır.
Altın Cüzdan, cüzdan sahipleri arasında hızlı ve güvenilir bir transfer aracıdır.
Altın Cüzdan ﬁziksel altın alımı, saklaması ve transferinde kullanılabilir.
Altın cüzdan ﬁziksel karşılığı olması nedeni ile kur riskine görece az duyarlıdır.
Altın Cüzdan kullanıcısı kendisine ait kullanıcı hesap numarası, kullanıcı adı ve parola
kullanarak ara yüze ulaşır. Ara yüz kolaylıkla anlaşılabilir ve etkin olarak planlanmıştır.

Altın Cüzdan kullanıcısının ilk seçeneği altın alımıdır.
Kullanıcı satın almak istediği miktarı canlı ﬁyatlar üzerinden belirlemektedir.
Ödeme seçeneği olarak havale ya da ön ödemeli kartı ile öde me yapabilir.
Altın Cüzdan kullanıcısının talep ettiği miktar ﬁziksel olarak ÖZAK Kıymetli Madenler A.Ş.
tarafından Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası üzerinden karşılanır.
İlgili miktar cüzdan sahibinin altın saklama hesabına aktarılır ve saklamaya alınır.
Bu miktar kullanıcının cüzdanında miktar ve ağırlık olarak görülebilmektedir.
Altın Cüzdan kullanıcısı dilediği zaman miktar ya da tutar olarak belirlediği altın satışını
gerçekleştirebilir.
Tutarın yatırılmasını istediği banka hesap detaylarını bildirerek satış işlemini tamamlar.
Uygulamanın en önemli bölümü miktar olarak altın ya da para karşılığı olarak harcama
yapabilme seçeneğidir.
Altın Cüzdan kullanıcısı harcama yapmak istediği tutarı girerek alışveriş kredisi oluşturur.
Ardından müşteri altın cüzdan ödemesini kabul eden tüm sitelerde oluşturmuş olduğu kodu
kullanarak alışveriş yapabilir.
Hatta alışveriş sitesinden çıkmadan API aracılığı ile online işlem yapabilir.
Altın Cüzdan kullanıcıları hesaplar arası gönderim yapabilirler.
Bu seçenekte önemli nokta gönderimlerin altın olarak yapılma zorunluluğudur.
İki hesap arasında para olarak değil altın olarak transfer gerçekleştirilebilir.
Bu transfer harcama kredisi olarak yapılabileceği gibi doğrudan altın olarak da yapılabilir.
Ben altınımı cebimde görmek istiyorum diyorsanız hemen başvur linkine tıklamanız yeterli.
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ALTIN KART
İşletmeniz İçin
İşletmenize gelen müşterileriniz veya personeliniz, işletme içinde değişik yerlerde
harcama yapıyor olabilirler.
Bu da çoğu zaman kontrolü zor ve maliyeti yüksek sistemlerin kurulmasını gerektirir.
Bu şekilde karşılaşılan sorunları çözmek için ön ödemeli kart sistemi en uygun yöntemlerden
biridir. Müşteriniz veya personeliniz işletmeye girişinde kendisine tahsis edilen ön ödemeli kartını,
içeride değişik yerlerde harcama gerçekleştirir. Çıkış yapacağı zaman ön ödemeli kartını
sisteme okuttuğu anda içeride yaptığı harcamaları görebilirsiniz ve ödenmesi gereken tutarı
tahsil edersiniz. Böylece içeride harcama yapılabilen her yerde ayrı ayrı nakit veya kredi kartı
işlemlerinden veya adisyonların teker teker toplanmasından kurtulursunuz.
Müşteriniz ve personeliniz sadece kartını geçirir ve her şey otomatik bir şekilde hesaplanır.
Altın Cüzdan’ın müşterilerine sunduğu ön ödemeli ALTIN KART, işletmenizin mevcut POS
sistemine uyumu kolaylıkla gerçekleşmektedir.
Sizde işletmenizde ALTIN KART müşterilerinize hizmet vermek istiyorsanız hemen başvur
linkine tıklamanız yeterli.

altincuzdan.com, 2020

3

TANITIM KATALOĞU

Kendiniz İçin
Peşin ödenen kartlar alışveriş ya da ödeme yaparken kullanabileceğiniz önceden para
yüklemesi yaparak limitlendirdiğiniz kart çeşidi olarak ihtiyaçlarınızı karşılıyor. Bu kartlar ile
kartınıza yüklenen tutar kadar harcama yapabiliyorsunuz. Ön ödemeli kartların günlük hayatta
kullanımı kolay oluyor. Bankaların kampanyalarını paylaşan geniş bir üye iş yeri ağı sayesinde,
nakit ödemeden daha kolay ve güvenli ödeme imkânı sağlıyor. Bu kolaylığı yaşayabilmek için
tek yapmanız gereken çevrenizdeki sıklıkla alışveriş ve ödeme yaptığınız yerlerde bu kartı
kullanabileceğiniz işletmeleri tespit etmek oluyor.
Fakat hiçbir ön ödemeli kart sizlere hem tasarruf yaparken hem de harcama yaptırmaz.
ALTIN CÜZDAN kullanıcıları birikimlerini ALTIN olarak sakladığı yani tasarruf yaptığı gibi sadece
ihtiyacı olan kısmı kadar harcama yapabilme imkanına sahip olduğundan ötürü,
ALTIN KART da birikiminiz sürekli ALTIN karşılığı olarak durur ve ALTIN CUZDAN ﬁziksel karşılığı
olması nedeni ile kur riskine görece az duyarlıdır.
Sizde tasarruﬂarınıza değer katarak harcama yapmak istiyorsanız hemen başvur linkine
tıklamanız yeterli.
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Altın Harcama Kartı
İnternette alışveriş yapmayı seven ama kredi kartı bilgilerini girmeye çekinen biriyseniz,
Altın Harcama Kartı ile tanışma vaktiniz geldi demektir!
Altın Harcama Kartı, Altın Cüzdanınızdaki mevcut ﬁziksel altın ile internet ya da cüzdan
sahibi iş yerlerinden harcama yapabilmenizi sağlayan ödeme sistemidir.
İnternetten ALTIN ile bisiklet aldınız mı?
Altın Cüzdan hesabınızda oluşturduğunuz harcama kartı vasıtası ile üye işyerlerimizden
herhangi bir FX(kur değişim işlemi) yapmadan ,altın ile ﬁyatlanan ürünleri rahatlıkla
satın alabilirsiniz.
Sizde internetten cüzdanınızda oluşturduğunuz ALTIN miktarı kadar harcama yapmak
istiyorsanız hemen başvur linkine tıklamanız yeterli.
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Altın Transferi
Günlük hayatımızda sıklıkla duyduğumuz, havale, EFT, swift, Western Union gibi bankalar
arası transfer sistemleri karşılaştığımız bedelleri ödemeye gerek kalmadan,
Altın Cüzdan’a kayıtlı kişi ya da işletmeler arasında ﬁziksel altın ya da cüzdan altın
transferleri bedelsiz yapılabilmektedir.
Altın Cüzdan kullanıcıları şimdilik sadece başka bir altın cüzdan kullanıcısına Altın Transfer
işlemini gerçekleştirebildiği gibi bu transfer işlemi ülke aranmaksızın dünya genelinde
yapılabilir.
Gurbette çalışıp memleketinizdeki yakınınıza Altın Transfer etmek isterseniz hemen başvur
linkine tıklamanız yeterli.

altincuzdan.com, 2020
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Fiziki Altın İşlemleri
Altın Cüzdan kullanıcısının talep ettiği miktar ﬁziksel olarak cüzdan tedarikçisi
ÖZAK Kıymetli Madenler A.Ş. tarafından Borsa İstanbul Kıymetli M
adenler ve Kıymetli
Taşlar Piyasası üzerinden karşılanır.
Ayrıca kurumsal cüzdan üyeleri Altın ithal etmek istedikleri taktirde cüzdan tedarikçisi
ÖZAK Kıymetli Madenler A.Ş. tarafından ithalatlarını gerçekleşti
rebilir ve ithal etmiş
oldukları altınları aynı ile cüzdanlarında saklama altına çevirebilirler.
Bu hususta hukuki düzenleme aşağıdaki gibidir:
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’ın 7’nci maddesinin
(a) ve (d) bentlerinde, standart işlenmemiş şekilde olan kıymet li madenlerin
ithalatının sadece Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Borsa İstanbul Kıymetli
Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası (Borsa İstanbul bünyesine katılmadan
öncesinde İstanbul Altın Borsası) bünyesinde kıymetli maden işlemleri yapmaya
yetkili üyeler tarafından yapılabileceği düzenlenmiş ve bu üyeler tarafından
ithal edilen standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin 3 (üç)
iş günü içinde Borsaya teslimi ile Borsada alım/satım zorunluluğu getirilmiştir.
Ben altınımı cebimde görmek istiyorum diyorsanız hemen başvur linkine tıklamanız yeterli.
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GİRİŞ

1.BİREYSEL GİRİŞ

Kullanıcı Hesap Numarası

Belirlenen iletişim adreslerine, sistem tarafından gönderilen Borsa
İstanbul Kıymetli Madenler Piyasasında adınıza
açılmış saklama hesabının numarasıdır.

Kullanıcı Adı

Bireysel kayıt ekranında kendi belirlediğiniz kullanıcı adınızı yazarak giriş
işlemlerine devam edebilirsiniz.

Şifre

Belirlenen iletişim adreslerine sistem tarafındanoluşturulan şifreniz gönderilir.
Hesaba giriş yaptıktan sonra şifrenizi dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.
BİREYSEL GİRİŞ

KURUMSAL GİRİŞ

BİREYSEL KAYIT

KURUMSAL KAYIT

BİREYSEL GİRİŞ
Altın Cüzdan Bireysel Hesabınıza Giriş Yapın

Kullanıcı Hesap Numarası
Kullanıcı Adı
Şifre

Giriş Yap

altincuzdan.com, 2020
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2.KURUMSAL GİRİŞ
BİREYSEL GİRİŞ

KURUMSAL GİRİŞ

BİREYSEL KAYIT

KURUMSAL KAYIT

KURUMSAL GİRİŞ
Altın Cüzdan Kurumsal Hesabınıza Giriş Yapın

Kullanıcı Hesap Numarası
Kullanıcı Adı
Şifre

Giriş Yap

Kullanıcı Hesap Numarası:
Belirlenen iletişim adreslerine, sistem tarafından gönderilen Borsaİstanbul
Kıymetli Madenler Piyasasında adınıza açılmış saklama hesabının
numarasıdır.
Kullanıcı Adı:
Bireysel kayıt ekranında kendi belirlediğiniz kullanıcı adınızı yazarak giriş
işlemlerine devam edebilirsiniz.
Şifre:
Belirlenen iletişim adreslerine sistem tarafından oluşturulan şifreniz
gönderilir. Hesaba giriş yaptıktan sonra şifrenizi dilediğiniz gibi
değiştirebilirsiniz.

altincuzdan.com, 2020

9

KULLANICI REHBERİ

KAYIT
1.BİREYSEL KAYIT
İsim:
Bu alana, Kimlik bilgilerinizdeki isminizi girmeniz gerekmektedir.
Soyadı:
Bu alana, Kimlik bilgilerinizdeki soyadınızı girmeniz gerekmektedir.
Kullanıcı Adı:
Bireysel Giriş ekranında, giriş yaparken kullanmanız gereken isimdir.
Kullanıcı Adı, tamamen size özel ve hatırlanması kolay olacak şekilde ayarlanmalıdır .
BİREYSEL GİRİŞ

KURUMSAL GİRİŞ

BİREYSEL KAYIT

KURUMSAL KAYIT

BİREYSEL GİRİŞ
Altın Cüzdan Bireysel Hesabınızı Oluşturun
1.Adım

2.Adım

3.Adım

İsim
Soyad
Kullanıcı Adı

Devam Et

Mail Adresi:
Bilgilendirme mesajlarının gönderileceği, aktif kullandığınız ve güvenliğinden emin
olduğunuz Mail Adresinizi girmeniz gerekmektedir.
Ülke, Şehir, Mahalle Adı, Sokak Adı, Bina Numarası:
Yaşadığınız Ülke, Şehir, Mahalle Adını, Sokak Adını, Bina Numarasını doldurmanız
gereken kısımdır.
altincuzdan.com, 2020
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BİREYSEL GİRİŞ

KURUMSAL GİRİŞ

BİREYSEL KAYIT

KURUMSAL KAYIT

BİREYSEL KAYIT
Altın Cüzdan Bireysel Hesabınızı Oluşturun
1.Adım

2.Adım

3.Adım

Mail Adresi
Ülke

Turkey
Şehir
Mahalle Adı
Sokak Adı

Giriş Yap

Bina No
Turkey(+90)
Telefon Numarası
Geri

Devam et

Ülke Kodu:
Seçtiğiniz Ülke ’ye göre Ülke Kodu ’da değişikliğe uğrayacaktır.
İsteğe bağlı olarak değişiklik yapılabilir.
Cep Telefonu:
Bilgilendirme SMSlerinin gönderileceği, faal olarak kullanılan bir telefon
numarasının girilmesi gerekmektedir.

altincuzdan.com, 2020
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Kimlik Tipi:
Kayıt olmak istediğiniz kimlik tipinin seçilmesi gereklidir.
Kimlik Tipi Numarası:
Seçtiğiniz kimlik tipine göre gerekli belge numarasının girilmesi gerekmektedir.
Doğum Tarihi:
Bu alana, Kimlik bilgilerinizdeki doğum tarihinizi girmeniz gerekmektedir.
Doğum Yeri:
Bu alana, Kimlik bilgilerinizdeki doğum yerinizi girmeniz gerekmektedir.
Bilgilendirme Mesajı İçin Dil Seçiniz:
İstediğiniz dili seçerek bilgilendirme mesajlarının hangi dile uygun olarak
gönderileceğini seçebilirsiniz.
BİREYSEL GİRİŞ

KURUMSAL GİRİŞ

BİREYSEL KAYIT

KURUMSAL KAYIT

BİREYSEL KAYIT
Altın Cüzdan Bireysel Hesabınızı Oluşturun
1.Adım

2.Adım

3.Adım

Kimlik Kartı

Kimlik Kartı
Kimlik Numarası
Doğum Tarihi

gg.aa.yyyy
Doğum Yeri
Bilgilendirme
Mesajı
Giriş
Yapİçin Dil Seçiniz

Türkçe
Altın Cüzdan Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Aracılık
Sözleşmesini okudum onaylıyorum.

Geri

altincuzdan.com, 2020
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2.KURUMSAL KAYIT
BİREYSEL GİRİŞ

KURUMSAL GİRİŞ

BİREYSEL KAYIT

KURUMSAL KAYIT

BİREYSEL KAYIT
Altın Cüzdan Bireysel Hesabınızı Oluşturun
1.Adım

2.Adım

3.Adım

Kimlik Kartı

Şirket Adı
Anonim
Ticaret Sicil No
Yetkili Adı
Yetkili Telefonu
Yetkili Şirket Pozisyonu
Yetkili E-Posta
Ofis Telefon
Website

Devam Et

Şirket Adı:
Bu alana, şirketinizin tam ismini yazmanız gerekmektedir.
Şirket Tipi:
Bu alana, şirket tipinizi girmeniz gerekmektedir.
Ticaret Sicil No:
Şirket Ticaret Sicil Numarasını girmeniz gereken kısımdır.
Yetkili Adı:
Şirket yetkilisinin kimlik bilgilerinde yer alan isminin girilmesi gerekmektedir.
Yetkili Kişi Telefon Numarası:
Şirket yetkilisinin aktif olarak kullandığı cep telefon numarasının girilmesi gerektiği kısımdır.
Yetkili Kişi Şirket Pozisyonu:
Şirket yetkilisinin pozisyonu hakkında bilgi vermesi gereken kısımdır.
Yetkili Kişi Email Adresi:
Bu alana şirket yetkilisinin aktif olarak kullandığı ve güvenliğinden emin olduğu E-mail adresinin
yazılması gerekmektedir.
Ofis Telefon Numarası:
Şirketin ofis telefon numarasının yazılması gereken kısımdır.
Web Sitesi:
Şirketinize ait bir web sitesi var ise yazılması gereken kısımdır. Firmanıza ait herhangi bir web
sitesi yok ise boş bırakarak kayıt işlemlerine devam edebilirsiniz.

altincuzdan.com, 2020
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Hesap Sahibinin İsmi:
Hesap sahibinin, kimlik bilgilerinde yer alan isminin girilmesi gereken kısımdır.
Hesap Sahibinin Soyadı:
Hesap sahibinin, kimlik bilgilerinde yer alan isminin girilmesi gerekenkısımdır.
Hesap Sahibinin Kullanıcı Adı:
Kurumsal giriş ekranında, giriş yaparken kullanmanız gereken isimdir. Kullanıcı adı,
tamamen size özel ve hatırlanması kolay olacak şekilde ayarlanmalıdır.
Hesap Sahibinin Mail Adresi:
Hesap sahibinin aktif olarak kullandığı ve güvenliğinden emin olduğu E-mail adresinin
yazılması gerektiği kısımdır.
Kimlik Tipi:
Kayıt olmak istediğiniz kimlik tipinin seçilmesi gereklidir.Kimlik Tipi Numarası: Seçtiğiniz
kimlik tipine göre gerekli belge numarasının girilmesi gerekmektedir.
Kimlik Tipi Numarası:
Seçtiğiniz kimlik tipine göre gerekli belge numarasının girilmesi gerekmektedir
Doğum Tarihi:
Bu alana, Kimlik bilgilerinizdeki doğum tarihinizi girmeniz gerekmektedir.
Doğum Yeri:
Bu alana, Kimlik bilgilerinizdeki doğum yerinizi girmeniz gerekmektedir.
BİREYSEL GİRİŞ

KURUMSAL GİRİŞ

BİREYSEL KAYIT

KURUMSAL KAYIT

KURUMSAL KAYIT
Altın Cüzdan Kurumsal Hesabınızı Oluşturun
1.Adım

2.Adım

3.Adım

İsim
Soyad
Kullanıcı Adı
Mail Adresi
Kimlik Kartı

Kimlik Kartı
Kimlik Numarası

Giriş Yap
Doğum Tarihi

gg.aa.yyyy
Doğum Yeri

Geri

altincuzdan.com, 2020
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Ülke, Şehir, Mahalle Adı, Sokak Adı, Bina Numarası:
Firmanızın bulunduğu Ülke, Şehir, Mahalle Adını, Sokak Adını, Bina Numarasını
doldurmanız gereken kısımdır.
Ülke Kodu:
Seçtiğiniz Ülke ’ye göre Ülke Kodu ’da değişikliğe uğrayacaktır.İsteğe bağlı olarak
değişiklik yapılabilir.
Cep Telefonu:
Bilgilendirme SMSlerinin gönderileceği, faal olarak kullanılan bir telefon numarasının
girilmesi gerekmektedir.
Bilgilendirme Mesajı İçin Dil Seçiniz:
İstediğiniz dili seçerek bilgilendirme mesajlarının hangi dile uygun olarak
gönderileceğini seçebilirsiniz.
BİREYSEL GİRİŞ

KURUMSAL GİRİŞ

BİREYSEL KAYIT

KURUMSAL KAYIT

KURUMSAL KAYIT
Altın Cüzdan Kurumsal Hesabınızı Oluşturun
1.Adım

2.Adım

3.Adım

Ülke

Turkey
Turkey(+90)
Cep Telefonu
Şehir
Mahalle Adı
Sokak Adı

Giriş Yap

Bina Numarası
Bilgilendirme Mesajı için Dil Seçiniz

Türkçe
Altın Cüzdan Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Aracılık
Sözleşmesini okudum,onaylıyorum.

Geri

altincuzdan.com, 2020
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DASHBOARD KISMI

Altın Cüzdan platformunun kontrol paneli bölümüdür. Bu bölümde müşteriler
alım-satım ve altın transferi yapabilirler. Buna ek olarak, Fiziksel teslimat yapabilir ve
harcama kartı oluşturabilir.

Dil Seçiniz:
Bu alanda gösterge paneli dilini değiştirebilirsiniz. Bu pano Türkçe,İngilizce,Rusça
ve Farsça dillerini desteklemektedir.
Müşteri Profili:
Bu alan destek ekibimizle iletişim kurmak için faydalı olacak hesap sahibi ad,
soyad ve müşteri destek numarasını içerir. Ayrıca bu alan Proﬁlim ve Bilgileri Düzenle
bölümlerini içermektedir.
Altın İşlemleri:
Bu alan altın al, altın sat, altın transfer, harcama kartı veﬁziksel teslimat işlemlerini
içermektedir. Müşteriler bu alanda işlem yapabilirler.
İşlem Geçmişi:
Bu alanda müşteriler geçmiş işlemlerini görebilirler. Bu alan satın alma geçmişi,
satış geçmişi, transfer geçmişi ve harcama kartlarımı içerir.
Aktif Altın Gösterge Çubuğu: Bu alanda hesabınızdaki aktif altın miktarını ve Türk Lirası,
Dolar ve Euro cinsinden döviz kuru karşılığına erişebilirsiniz.

altincuzdan.com, 2020
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Merkez Bankası Döviz Kurları:
Bu alan çevrimiçi Merkez Bankası altın döviz kurudur. Anlık
Merkez Bankası altın oranlarını takip edebilirsiniz.
Forex Döviz Kurları:
Bu alan Türk Lirası’nın USD ve Euro cinsinden çevrimiçi Forex Döviz kurudur.
Bu alanda Türk lirasının iniş ve çıkışları hakkında bilgi edinilebilir.
Altın işlemleri için Türkiye Merkez Bankası borsası dikkate alınmalıdır.

altincuzdan.com, 2020

17

ALTIN İŞLEMLERİ
1.ALTIN AL
Bu bölümde altın satın alım işlemi gerçekleştirilir. Bu alan üç adımdan oluşmaktadır.
İlk Adım:
Para – Altın Dönüşümü:
Bu bölümde sahip olunan para miktarına karşılık gelen altın miktarı hesaplanacaktır.
Altın – Para Dönüşümü:
Bu bölümde sahip olunan altın miktarına karşılık gelen para miktarı hesaplanacaktır.
Altın Al:
Bu alanda arzu edilen para birimini seçmeli ve altın almak istenen para miktarı
girilmelidir.

altincuzdan.com, 2020
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İkinci Adım:
Bu alanda altın alım bilgilendirme formunu göreceksiniz. Bu alan önceki adımda girilen
para miktarına göre satın alabileceğiniz altın miktarını içerir. Sözleşmeyi okuduktan ve
onayladıktan sonra bir sonraki adıma geçebilirsiniz.
ÖNEMLİ HATIRLATMA: ALTIN ALIM BİLGİLENDİRME FORMUNDA BELİRTİLEN
BANKA BİLGİLERINI ALIM İÇİN GİRİLEN MİKTARIN TRANSFER EDİLECEĞİ
BANKABİLGİLERİNİ İÇERMEKTEDİR.BU BİLGİLERDE DİKKAT EDİLMESİ
GEREKEN KONU: YAPACAĞINIZ TRANSFERDE REFERANS KISMINA “WBZ” İLE
BAŞLAYAN MÜŞTERİ NUMARANIZI EKSİKSİZ OLARAK
BELİRTMENİZDİR.UNUTMAYINIZ Kİ “WBZ” İLE BAŞLAYAN MÜŞTERİ
NUMARANIZ AYNI ZAMANDA BORSA İSTANBUL KIYMETLİ MADENLER
PİYASASI ALTIN SAKLAMA HESAP NUMARANIZDIR.

altincuzdan.com, 2020
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Üçüncü Adım:

Bu alan altın satın alımının güvenlik kısmıdır.
Bu bölümde e-postanıza ve telefon numaranıza
gönderilen onay kodunu girmelisiniz.
Güvenlik kodunu doğru girdiğiniz
taktirde işleminiz başarıyla tamamlanacaktır.

altincuzdan.com, 2020
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2.ALTIN SAT

Bu bölümde altın satma işlemi gerçekleştirilir. Bu alan üç adımdan oluşmaktadır.

İlk Adım:

Bu alanda arz edilen para birimi, IBAN ve banka hesap numarası içeren
altını satmanın iki yolundan birini seçmelisiniz.

İkinci Adım:

Bu bölümde banka hesap adı, banka hesap numarası, banka şube kodu ve
hesaptan satmak istenen altın miktarı girilmelidir.

altincuzdan.com, 2020
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Üçüncü Adım:
Bu alan altın satışının güvenlik kısmıdır.
Bu bölümde e-postanıza ve telefon numaranıza gönderilen onay kodunu girmelisiniz.
Güvenlik kodunu doğru girdiğiniz taktirde işleminiz başarıyla tamamlanacaktır.

altincuzdan.com, 2020
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3.ALTIN TRANSFER ET
Bu bölümde, altını platformumuzda hesabı olan diğer kişilere aktarabilirsiniz.
Bu bölüm üç adımdan oluşmaktadır:

İlk Adım:
Bu alanda ülke kodu seçilmeli ve alıcı cep telefon numarası girilmelidir.
Ayrıca Bireysel ve Kurumsal olan alıcı hesap türü seçilmelidir.
Bu adımın son kısmı, altın göndermek istenen hesaptan aktarmak istenen
gram altın miktarı kadarının yazılması gerekmektedir.

altincuzdan.com, 2020
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İkinci Adım:

Bu alanda alıcı telefon numarası ve altın miktarı içeren altın transfer
bilgilendirme formunu gösterilmektedir.

Üçüncü Adım:

Bu alan altın transferinin güvenlik kısmıdır. Bu bölümde e-postanıza ve
telefon numaranıza gönderilen onay kodunu girmelisiniz. Güvenlik
kodunu doğru girdiğiniz taktirde işleminiz başarıyla tamamlanacaktır

altincuzdan.com, 2020
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4.HARCAMA KARTI

Bu alanda harcama kartının içerisine eklenmek istenen altın miktarı girilerek
harcama kartı oluşturulabilir. Müşteriler bu kartı çevrimiçi alışveriş yapmak
istediklerinde kullanabilirler. Bu bölüm iki adımdan oluşmaktadır:

İlk Adım:
Bu bölümde harcama kartına arzu edilen isim ve yüklemek istenen altın miktarının girilmesi
gerekmektedir

İkinci Adım:
Bu alan harcama kartının güvenlik kısmıdır. Bu bölümde e-postanıza ve telefon numaranıza
gönderilen onay kodunu girmelisiniz. Güvenlik kodunu doğru girdiğiniz taktirde işleminiz
başarıyla tamamlanacaktır.

altincuzdan.com, 2020
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5.FİZİKSEL TESLİMAT
Bu bölümde fiziksel teslimat işlemi gerçekleştirilmektedir. Bu bölüm iki adımdan
oluşmaktadır:

İlk Adım:

Bu bölümde alıcı adı, alıcı soyadı, alıcı ülke kodu, alıcı telefon numarası girilmelidir.
Buna ek olarak, bu bölümde transfer nedeni, teslimat tarihi, alıcı adresi, kargo
seçimi ve fiziksel teslimat yapmak istenilen altın miktarı belirtilmelidir.

İkinci Adım:

Bu alan fiziksel teslimatın güvenlik kısmıdır. Bu bölümde e-postanıza ve telefon
numaranıza gönderilen onay kodunu girmelisiniz. Güvenlik kodunu doğru
girdiğiniz taktirde işleminiz başarıyla tamamlanacaktır.

altincuzdan.com, 2020
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İŞLEM GEÇMİŞİ

Bu bölümde işlem geçmişlerinizi ve durumlarınızı gözlemleyebilirsiniz.

1.ALIŞ ÖZETLERİM

Bu kısımdan alış işlemlerinizin bilgilerini platformumuzda görebilirsiniz.
Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:
Tarih:

Bu alan sipariş verilen tarihi belirtmektedir.

Para Birimi: Bu alan altın alımı için kullanılan para birimini içermektedir.
Bu alan altın alımı için kullanılan para miktarını içermektedir.
Para Miktarı: Bu alan altın alımı için kullanılan para miktarını içermektedir.
İstenilen Altın Miktarı:

Bu alan istenilen altın miktarını içermektedir.

Onaylanan Altın Miktarı: Bu alan Borsa İstanbul tarafından onaylanan altın
miktarını içermektedir.
SMS Kontrolü: Bu alan işlemler için gönderilen güvenlik kodunun durumunuzu
içermektedir.
Durum: Bu alan beklemede olan veya tamamlanan sipariş durumunu
içermektedir.

altincuzdan.com, 2020
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2.SATIŞ ÖZETLERİM
Bu kısımdan satış işlemlerinizin bilgilerini platformumuzda görebilirsiniz.
Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

Tarih: Bu alan sipariş verilen tarihi belirtmektedir.
Para Birimi: Bu alan altın satışı için kullanılan para birimini içermektedir.
Hesap Adı: Bu alan altın satışı için kullanılan banka hesap adını içermektedir.
İstenilen Altın Miktarı: Bu alan istenilen altın miktarını içermektedir.
Onaylanan Altın Miktarı: Bu alan Borsa İstanbul tarafından onaylanan
altın miktarını içermektedir.

SMS Kontrolü: Bu alan işlemler için gönderilen güvenlik kodunun durumunuzu

içermektedir.

Durum: Bu alan beklemede olan veya tamamlanan sipariş durumunu
içermektedir.

altincuzdan.com, 2020
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3.TRANSFER GEÇMİŞİ

Bu kısımdan transfer geçmişinizin bilgilerini platformumuzda görebilirsiniz.
Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:
Tarih:

Bu alan sipariş verilen tarihi belirtmektedir.

Transfer:
Bu alan Alınan Altın ve Gönderilen Altın içeren transfer türünü
içermektedir.
Alıcı İsmi:

Bu alan alıcının ismini içermektedir.

Alıcı Soyismi:

Bu alan alıcının soyismini içermektedir.

Gönderici Adı:

Bu alan göndericinin adını içermektedir.

Gönderici Soyadı: Bu alan göndericinin soyadını içermektedir.
Miktar:

Bu alan aktarılan altın miktarını içermektedir.

SMS Kontrolü: Bu alan işlemler için gönderilen güvenlik kodunun durumunuzu
içermektedir.
Durum: Bu alan beklemede olan veya tamamlanan sipariş durumunu
içermektedir.

altincuzdan.com, 2020
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4.HARCAMA KARTLARIM
Bu kısımdan harcama kartlarım bilgilerini platformumuzda görebilirsiniz.
Bu bölümden harcama kartlarınıza ekleme, azaltma ve silme gibi işlemler
ile düzenleyebilirsiniz.

altincuzdan.com, 2020
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Altın Ekle:

Bu bölümden harcama kartlarına daha fazla altın ekleyebilirsiniz.

İlk Adım:

Bu kısımdan harcama kartlarına eklemek istediğiniz altın miktarını girmeli ve Ekle
düğmesini tıklamalısınız.

İkinci Adım:

Bu alan harcama kartlarınıza altın eklemenin güvenlik kısmıdır. Bu bölümde
e-postanıza ve telefon numaranıza gönderilen onay kodunu girmelisiniz.
Güvenlik kodunu doğru girdiğiniz taktirde işleminiz başarıyla tamamlanacaktır.

altincuzdan.com, 2020
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Altın Çek: Bu bölümden harcama kartlarınızda bulunan altın miktarını azaltabilirsiniz.
İlk Adım: Bu kısımda çekmek istediğiniz altın miktarını girmeniz gerekmektedir.

İkinci Adım: Bu alan harcama kartlarınızdan altın çekmenin güvenlik kısmıdır.
Bu bölümde e-postanıza ve telefon numaranıza gönderilen onay kodunu girmelisiniz.
Güvenlik kodunu doğru girdiğiniz taktirde işleminiz başarıyla tamamlanacaktı

altincuzdan.com, 2020
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Kartı Sil:

Bu bölümde daha önce oluşturulmuş kartlarıı silebilirsiniz.
Sil düğmesine tıkladıktan sonra e-postanıza ve telefon numaranıza
gönderdiğimiz kart şifresini girmeniz gerekmektedir. Güvenlik kodunu
doğru girdiğiniz taktirde işleminiz başarıyla tamamlanacaktır.

altincuzdan.com, 2020
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PROFİLİM
Bu bölümde kayıt formuna eklemiş olduğunuz bilgilerinizi görebilirsiniz. Bu bölüm
hesap açılış tarihi, isim , soyisim , E-posta adresi, doğum tarihi, doğum yeri, adres,
ülke kodunu, telefon numarasını ve hesap türünü gibi bilgileri içermektedir.

BİLGİLERİ DÜZENLE
Bu bölümden bilgilerinizi değiştirebilirsiniz. Bu bilgiler E-posta, Şifre ve Telefon
Numarasını içermektedir. Bu bilgileri değiştirdikten sonra, yeni bilgileriniz ile
iletişime geçeceğimizi unutmamalısınız.

altincuzdan.com, 2020
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BİLDİRİMLER

Bu bölümde başka hesaplar tarafından size gönderilen altın transfer bilgilerini
görebilirsiniz.
Bu bilgiler, altın gramını ve müşteri hesabına transfer tarihini içermektedir.
Ayrıca dilerseniz Tümünü Sil seçeneği ile tüm bildirimleri temizleyebilirsiniz.

Bu makaleyi okumak için zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz.
Daha fazla bilgi için bize
info@altincuzdan.com veya destek@altincuzdan.com adresinden ulaşabilirsiniz.
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