
Bloke Hesabı açmak için sadece pasaportunuza  
ihtiyacınız var. Hesap kendi adınıza açıldıktan  
sonra, gerekli (bloke edilmek istenen) tutar
hesaba transfer  edilebilir.

Yerel elçilik, konsolosluk veya yabancılar ofisinde  
Almanya vizesi veya oturma izni için başvuruda  
bulunabilirsiniz.

Vizenizi aldıktan sonra, Almanya'ya olan  
seyahatinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Kararlaştırılan miktarı aylık otomatik olarak almak 
için Fintiba Web'te ödemeler düzenlenebilir.

Aylık ödenmesi gereken tutar bir Alman cari  
hesabına aktarılacaktır. Bu hesap Almanya'da  
tercihinize bağlı olarak herhangi bir bankada  
açılabilir.

Meşrulastırma statünüze bağlı olarak şunlardan
birini yapabilirsiniz:

1) meşrulastırma sürecini tamamlama ya da
2) ödemelerin ayarlaması

Online Bloke Hesap birkaç saat içinde açılabilir ve 
sağladığımız bu hizmet resmi olarak Almanya 

Federal Dışişleri Bakanlığı tarafından
onaylanmıştır.

Plus: “Fintiba Plus” paketi gerekli sağlık
sigortasını da içermektedir.

Yerel otoritenin aylık daha fazla veya asgari  
bakiye talep etmesi durumunda bloke edilen 

bakiye kolayca yeniden ayarlanabilir.

Plus: Vizenizi Fintiba Hesabınıza yükledikten
sonra, Almanya'da ikamet etmek ve üniversiteye
kayıt yaptırmak için gerekli olan sigorta belgeleri

tarafiniza sunulacaktir.

Bloke edilmesi gereken tutarın transfer  
edilmesinden sonra, online olarak bloke onayı 

gönderilecektir. Bu belge, ilgili elçilik veya 
konsolosluk için gerekli olan online bir platforma

erişim bilgisini içerir.

Plus: Sağlık sigortasının onayı eş zamanlı
düzenlenecektir.

FINTIBA BASIC & PLUS PAKETİ – GENEL BAKIŞ
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FINTIBA PLUS – DETAYLI SÜREÇ (1/2)

01 Kayıt

* Vergi Kimlik Numaranız 

Ülke grupları hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

02 Bloke Hesap Açma ve Sağlık Sigortasına Kayıt
"Sonraki adım":
Fintiba Web App uygulamasında size süreç boyunca rehberlik eden ve her zaman son yaptıklarınızı (To-
Dos) gösteren bir "Next Step" kutusu bulacaksınız. Tek bir tıklamayla Bloke Hesap ve Sağlık Sigortanız için  
gereken bilgileri girebileceğiniz bir alana yönlendirileceksiniz.
Gerekli işlemler ülkenizin bulunduğu grubuna bağlıdır.

Ülke Grubu 1 Ülke Grubu 2

Gerekli tüm verileri girin / onaylayın:

- Pasaport bilgileri
- Bloke hesap sözleşmeniz
- Ülkenizdeki VKN*

Video ile meşrulaştırma

Daha sonra video meşrulaştırılmasını 
tamamlamanız istenecek.

Hesap Açma

Sutor Bank'ta Bloke Hesabınız  
açılacak ve hesap bilgileriniz size  
iletilecektir.

Gerekli tüm verileri girin / onaylayın:

 Pasaport bilgileri
 Bloke hesap sözleşmeniz
 Ülkenizdeki VKN*

Belgelerin Yüklenmesi

Daha sonra video meşrulaştırılmasını 
tamamlamanız istenecek.

Hesap Açma

Sutor Bank'ta Bloke Hesabınız  
açılacak ve hesap bilgileriniz size  
iletilecektir.

Bloke
Hesap
Açma

03 Para transferi

Hesap Detayları ve Para Transferi: Bloke Hesabınız açıldıktan sonra e-posta ile bilgilendirileceksiniz.
Fintiba'daki hesabınızın “Belgeler” bölümünde, hesap ve sözleşme ayrıntılarınızı bulacaksınız. Transfer
belgesi IBAN, BIC'nizi ve para transferinin nasıl gerçekleştirileceğiyle ilgili gerekli bilgileri içerir.

Uluslararası Para Transferi: Para transferi - nadir durumlarda - bankaya bağlı olarak iki hafta kadar sürebilir.
Önemli Not: Uluslararası para transferi için gerekli olan ücretten siz sorumlu olacaksınız.

Hesap Bakiyesi: Fintiba hesabınızın “Bloke Hesap” bölümünde paranızın gelip gelmediğini kontrol
edebilirsiniz.
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Kayıt: Kişisel verilerinizi web sitemize girin.
Kullanıcı Aktivasyonu: Aktivasyon bağlantısını içeren bir karşılama e-postası alacaksınız.  Giriş Verileri: Bu e-
postada Fintiba Web Uygulaması (Application) için de bir şifre de verilir.
Uygulamaya Erişim: Bu şifre ve e-posta adresinizle www.fintiba.com/app adresinden giriş yapabilirsiniz.

https://help.fintiba.com/hc/en-gb/articles/115002610454-Country-Groups-Which-legitimation-alternatives-are-available-for-which-nationalities-
http://www.fintiba.com/app


FINTIBA PLUS – DETAYLI SÜREÇ (2/2)

04 Bloke Onayı & Sağlık Sigortası Sertifikası/Vize
Bloke Hesap Onayı & Sağlık Sigortası Sertifikasının Verilmesi: Bloke edilen miktar hesabınıza geçtikten
sonra, vize başvurusu için gerekli olan bloke hesap onay belgesini ve sağlık sigortası sertifikasını
alacaksınız. Belgelerinizi, Fintiba hesabınızın “Documents” bölümünden de indirebilirsiniz.
Yetkili Makamlar için Bilgi: Bloke onay belgesi, elçilik / konsolosluk tarafindan hesabın online olarak
doğruluğunun kontrol edilebilmesini saglayan özel bilgiler içerecektir.

06 Önemli Bilgi
Cari Hesap Açma: Paranıza erişmek için, seçtiğiniz bir banka ile ayrı bir Alman banka hesabı ("Girokonto",
"Basiskonto" veya "Girokonto für Jedermann") açılmalıdır. Fintiba App'ın “Cari Hesap” bölümünde bu banka
hesabını nasıl açabileceginiz hakkındaki gerekli bilgi mevcuttur.

Alman Cep Telefonu Numarası: Güvenlik nedeniyle, ödemelerinizi ayarlayabilmeniz için mTAN prosedürünü
kullanarak size SMS yoluyla bir TAN kodu göndereceğiz. Bu adım için Alman telefon numarasına/hattına
ihtiyacınız olacaktir.

Üniversitenize başarıyla kaydolduğunuzda ve devlet sağlık sigortasının
aktifleştirilmesini tamamladığınızda totalde 110,00 € para iadesi
alacaksınız.

05 Hesabın Blokesinin Kaldırılması & Sağlık Sigortası Sertifikası / Kalış
Sağlık Sigortası Sertifikası: Gerekli sigorta belgelerinin düzenlenmesi sağlık sigortasının türüne bağlıdır.  
Governmental Health Insurance (Devlet Sağlık Sigortası): Bloke onayınız ile birlikte verilir. Bu belge ile  
üniversiteye hemen kayıt yaptırabilirsiniz.
Private Health Insurance (Özel Sağlık Sigortası): Bloke edilen tutarın geçerli cari hesabınıza aylık olarak  
ödenmesinden sonra verilir.
Hesap Blokesini Kaldırma: Fintiba Web Uygulamasında hesabınızın blokesini kaldırmak için gerekli adımları  
tamamlamanız gerekir.

Gerekli işlemler yine ülkenizin grubuna bağlıdır.

Hesabın  
Blokesinin  

Kaldırılması

Belgeleri Yükleme/ Documents  
Upload
Fintiba Hesabınız icin gerekli  
verileri doldurun.

Son bir meşrulaştırma gerekli değil

Ödemelerinizi ayarlayın/ Set up  
your payouts

Aylık ödemelerinizi almak için  
ödeme emrini ayarlayabilirsiniz.

Belgeleri Yükleme/ Documents  
Upload
Fintiba Hesabınız icin gerekli  verileri 
doldurun.

Son meşrulaştırma

Meşrulaştırma seçeneklerimizden 
biriyle hesabınızın blokesini kaldırın.

Ödemelerinizi ayarlayın/ Set up  
your payouts

Aylık ödemelerinizi almak için  
ödeme emrini ayarlayabilirsiniz.

Ülke Grubu 1 Ülke Grubu 2

€ 110,00 Cashback
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https://help.fintiba.com/hc/en-gb/articles/115001710385


FINTIBA BASIC & PLUS – HESAP BLOKESİNİN KALDIRILMASI

1. Adım

Vizeyi Yükleme
Vizenizin resmini yükleyip vize başlangıç 
tarihinizi girin.

Almanya Adresi
Alman adresinizi girin - bu geçici bir adres 
de olabilir.

Biyometrik Fotograf
Daha sonra sağlık sigortası  
kartınızda da kullanılacak  
olan pasaport fotoğrafınızı  
yükleyin.

Kayıt Sertifikası
Sigorta işlemi sürecini
tamamlamak için üniversite  
kayıt belgenizi Fintiba  
hesabınıza yükleyin.

2. Adım

Meşrulaştırma (gerekli ise) Hesabınızın 
blokesini kaldırmak için son meşrulaştırma işlemini
tamamlayın.

Alman Cep Telefonu Numarası/Hattı 
Güvenli iki faktörlü kimlik doğrulaması için Alman  
cep telefon numaranızı girin.

€ 110.00 Cashback
Yasal sağlık sigortasının 
aktifleştirilmesi ile otomatik 
olarak cari hesabınıza 110,00 
€ geri ödeme alacaksınız.

Kayıt 
Sağlık sigortası sertifikası ile
üniversitenize kayıt  
yaptırabilirsiniz.

Ödeme Planı
Alman IBAN numaranızı Fintiba Hesabınıza  
tanımlayın ve ödemelerinizi Alman cep 
telefonu numaranıza gönderilen TAN kodları 
ile onaylayarak ayarlayın.

Almanya‘da iyi vakit geçirmeniz dileğiyle! 

Basic

Basic

Plus

3. Adım



ÜLKE GRUPLARI - MEŞRULAŞTIRMA

Ülke Grubu 1 – Video ile Meşrulaştırma
Aşağıdaki liste pasaporttaki ülkenizi ve bu pasaportun veriliş tarihini göstermektedir. Bu ülke grupları icin  
belirtilen "Veriliş Tarihi" nden sonra verilen tüm pasaportlar video meşruiyeti için uygundur.

Ülke Kodu Ülke Veriliş Tarihi

Ülke grupları hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

AE Birleşik Arap Emirlikleri 01.11.2011

AF Afganistan 11.10.2012

AL Arnavutluk 01.05.2009

AR Arjantin 01.01.1970

AU Avustralya 01.03.2014

AZ Azerbaycan 01.09.2013

BR Brezilya 06.07.2015

CA Kanada 02.12.2010

CM Kamerun 17.08.2010

CN Çin 01.05.2010

CO Kolombiya 01.05.2010

EC Ekvador 01.10.2015

EG Mısır 29.12.2007

HK Hong Kong, Çin 05.02.2007

ID Endonezya 31.08.2015

IL İsrail 01.01.2012

JO Ürdün 19.06.2016

ME Karadağ 05.05.2008

MK Makedonya 02.04.2007

MY Malezya 01.02.2010

MX Meksika 03.05.2008

NP Nepal 18.12.2010

PE Peru 26.10.2010

PH Filipinler 01.08.2016

https://help.fintiba.com/hc/en-gb/articles/115002610454-Country-Groups-Which-legitimation-alternatives-are-available-for-which-nationalities-


ÜLKE GRUPLARI - MEŞRULAŞTIRMA

Ülke Grubu 1 – Video ile Meşrulaştırma
Aşağıdaki liste pasaporttaki ülkenizi ve bu pasaportun veriliş tarihini göstermektedir. Bu ülke grupları icin  
belirtilen "Veriliş Tarihi" nden sonra verilen tüm pasaportlar video meşruiyeti için uygundur.

Ülke Kodu Ülke Veriliş Tarihi

PK Pakistan 31.10.2013

RS Sırbistan 01.07.2008

RU Rusya Federasyonu 01.02.2010

SA Suudi Arabistan 01.01.2002

SG Singapur 15.08.2006

TN Tunus 13.09.2003

TR Türkiye 01.06.2010

TW Tayvan, Çin'in eyaleti 01.03.2004

UA Ukrayna 01.01.2007

VN Vietnam 01.10.2005

XK Kosova 31.07.2008

Ülke Grubu 2 – Belgelerin Yüklenmesi

Grup 1'de listelenmeyen her ülke otomatik olarak bu ülke grubunun bir parçası olur.

2. ülke grubuna ait pasaportlar, Fintiba hesabına ilgili belgelerin başarılı bir şekilde yüklenmesinden sonra  
Müşteri Hizmetleri ekibimiz tarafından doğrulanacaktır.

Ülke grupları hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

https://help.fintiba.com/hc/en-gb/articles/115002610454-Country-Groups-Which-legitimation-alternatives-are-available-for-which-nationalities-


AVANTAJLARIMIZ

Ek Hizmetler

<

Fintiba Basic

<

Fintiba Plus

Hizmetlerimiz Alman Federal Ofisi tarafından resmi olarak 
onaylanmış ve dünya çapında kabul edilmiştir.

Hesap açma işlemi 1-2 gün hatta çoğunlukla birkaç saat
sürmektedir.

Bloke hesap açmak icin temel ücret 89 € ve aylık hesap işletim 
ücreti 4.9 €’dur. (Vize reddi durumunda farklı bir işleyiş olur.)

Hesap, uluslararası banka havalesi yapmayı daha güvenli ve 
kolay hale getirmek amacıyla, Almanya’ya gelecek ya da gelmiş 
olan öğrenci adına acılır. 

Alman mevduat koruma/garanti fonu ile paranın yüksek 
güvenliği sağlanır.

Gerekli miktar hesaba transfer edildiğinde otomatik bir şekilde
„Bloke Etme Onayı (Blocking Confirmation)“ gönderilir.

Hesabı açan kişi Almanya’da Euro hesabına sahip olur. 
(Dönüşüm kurları ya da Almanya’daki yerel makamlar ile ilgili 
problemler hakkında endişelenmenize gerek kalmaz.)

İlgili tüm bilgiler, öğrencilerin kolayca erişebilmesi amacıyla 
tasarlanmış, Fintiba Web App'te mevcuttur. (Hesap bakiyesi, 
bloke hesap onayı ve otomatikleştirilmiş ödeme ayarlarına 
erişilebilir.) 

Almanca ve İngilizce olarak sunulan müşteri desteği, süreç 
boyunca her adımda öğrenciye rehberlik eder. 

Online sağlık sigortası süreci 

Yasal sağlık sigortasını da kapsayan full paket aktive edildigi 
takdirde 110 € Cashback

Yasal Sağlık Sigortası'nın yanı sıra Seyahat sigortasının da 
sınırsız sigorta kapsamı vardır.

Seyahat Sağlık Sigortası, Seyahat Sorumluluk Sigortasını da 
içerir.

Almanya'da herhangi bir yerel sigorta ofisini ziyaret 
etmenize gerek yok.

Üniversiteye kayıt olduğunuz anda özel sağlık sigortası 
otomatik olarak iptal edilir.

En deneyimli ve bilinen sağlık sigortası sağlayıcıları ile 
işbirliği 

30 yaşın üzerindeki öğrenciler ve dil öğrencileri için sigorta 
ürünleri (özel sağlık sigortası) 

Vize başvurusunun reddedilmesi durumunda ücret talep 
edilmez.

Üniversite kaydınız için gerekli tüm dijital belgeler siz 
Almanya'ya gelmeden önce hazır  olacaktır.

Süreç boyunca, kişisel müşteri hizmetleri aracılığıyla adım 
adım rehberlik

Tüm ilgili bilgiler Fintiba App'te her zaman mevcuttur.

3 yıllık ücretsiz ISIC Card – indirimli uçuşlar, konaklama, 
müze ve tiyatro girişleri ve çok daha fazlası için Uluslararası 
Öğrenci Kimlik Kartı

DAK Gesundheit Randevu Servisi – doktor tavsiyesi ve 
uzman bir doktordan randevunu almak için telefon servisi

Doktor-Video-Chat – uzman kişiden online video servisi 
aracılığıyla verilen tıbbi tavsiyeler

Çok Dilli Hizmet Hattı – 22 yabancı dili kapsayan Müşteri 
Hizmetleri 

Çeşitli tıbbi hizmetlerin maliyet kapsamı – (örneğin 
profesyonel diş temizliği veya HPV aşısı)

Sağlık sigortası hakkında genel sorular sormak için DAK 
Danışmanları ile canlı sohbet

Kira Depozito Sigortası (Rent Deposit Insurance) ve Mali 
Sorumluluk Sigortası (Liability Insurance) gibi ek ürünler 
mevcuttur.

Online Vize Formu Oluşturma - Web Uygulamamızdaki birkaç 
soruyu online bir şekilde yanıtladığınız takdirde, öğrenci için 
gerekli vize formunu otomatik olarak doldurabiliriz ve bu belge 
vize randevusu için kullanılabilir.

Study Guide (Eğitim Rehberi)- Öğrencilere, Almanya'da eğitim, 
yaşam ve seyahat ile ilgili özelleştirilmiş bilgiler sunar. 
Rehberdeki bazı kategoriler: Almanya'da seyehat, Konaklayacak 
yer, Üniversite araştırması vs.

Webinars (Web semineri)- Eğitim Rehberi (Study Guide)‘nin 
“Working in Germany” bölümünde, iş ve kariyer, stres yönetimi, 
kişisel gelişim, Almanya’da günlük yaşam için gerekli öneriler ve 
çok daha fazlası gibi konulara odaklanan web seminerlerimiz 
mevcuttur.

Community (Topluluk)- Facebook Topluluğumuzda uluslararası 
öğrenciler birbirleriyle bağlantı kurabilir ve sorular sorabilir, farklı 
ipuçlarını ve püf noktalarını paylaşabilir, buluşabilir ve 
Almanya'daki günlük yaşam hakkında her şeyi öğrenebilir.

''Deutsch Perfekt'' için ücretsiz 3 aylık abonelik sunulmaktadır. 
(Deutsch Perfekt, Almanca öğrenmekte olan ya da dil bilgisini 
geliştirmek isteyen herkesin faydalanabileceği bir dergidir.)

DAK Avantajları


