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Alaska Electrical Pension Fund, Bank of America, N.A.'ya karşı
Emsal Dava No. 14-cv-7126 (JMF) (S.D.N.Y.)

TALEP VE İBRANIN KANITI
I.

TALİMATLAR

1. 1 Ocak 2006'dan 31 Ocak 2014'e kadar Uzlaşma Grubu Dönemi boyunca dahil olduysanız, ödeme aldınız
ya da yaptıysanız, yerleşikseniz, feshedildiyseniz, işlem gördüyseniz veya bir ISDAfix Enstrümanını elinizde
bulundurduysanız Toplu Uzlaşmanın bir üyesi olarak Alaska Electrical Pension Fund, ve diğerleri ile Bank of
America ve diğerlerine, No. 14-cv-7126 (JMF) (S.D.N.Y) ulaşan uzlaşmadan ödeme almaya uygunsunuzdur.
2. "ISDAfix Enstrümanı" (i) her türlü swap'lar, swap spread'leri, swap futures, varyans swap'ları, volatilite
swap'ları, range accrual swap'lar, sabit vadeli swap'lar, sabit vadeli swap opsiyonları, dijital opsiyonlar, nakit ile
kapatılan swaption'lar, aynen kapatılan swaption'lar, swapnote futures, nakit ile kapatılan swap futures, steepener'lar,
flattener'lar, inverse floater'lar, snowball'lar, faiz oranı ile bağlantılı yapılandırılan senetler ile dijital ve USD olarak
düzenlenmiş veya USD faiz oranları ile ilgili olduğunda çağrılabilir vadeli tahakkuk senetleri dahil her türlü faiz
oranı türevi, ve (ii) USD ISDAfix Benchmark Oranlarını referans gösteren enstrüman, ürün veya işlemler ile USD
ISDAfix Benchmark Oranlarının belirlenmesi veya hesaplanması ile ilgili enstrüman, ürün veya işlemler dahil
herhangi bir şekilde herhangi bir USD ISDAfix Benchmark Oranı ile ilgili olan herhangi bir finansal enstrüman,
ürün veya işlem anlamına gelir.
3. Bu Talep ve Feragat Tespit formunda ("Talep Formu") tanımlanmayan büyük harfle yazılmış terimler,
Uzlaşma Anlaşmalarında tanımlananla aynı anlaşma sahiptir, hepsi www.ISDAfixAntitrustSettlement.com
adresinde mevcuttur.
4. Bu Talep Formuna eşlik eden Önerilen Grup Davası Uzlaşma Bildirimini (“Bildirim”) okumanız
önemlidir. Bu Talep Formunu imzalayıp göndermek suretiyle Bildirimde tanımlanan vazgeçme koşullarını da içeren
ve Uzlaşma Anlaşmaları ile sağlanan Bildirimi okumuş olduğunuzu kabul etmiş olacaksınız.
5. Uzlaşmalardan ödeme almaya uygun olmanız için elektronik olarak aşağıda Bölüm III'de tanımlanan
gerekli verilerle bir Talep Formu göndermelisiniz. Zamanında değerlendirilmesi için, Talep Formunuz 23:59
itibarıyla Talep Yöneticisine çevrim içi olarak gönderilmiş olmalı. Doğu Saati 16 Temmuz 2018. Aşağıda
Bölüm III'de tanımlanan gerekli verileri elektronik olarak gönderemiyorsanız, Talep Yöneticisini başka talimatlar
için aramalısınız.
6. Talep Formunuzu elektronik olarak gönderme talimatları için www.ISDAfixAntitrustSettlement.com
adresini ziyaret edin.
7. ISDAfix Enstrümanlarındaki uygun işlemlerinizi göstermek için işlem verilerinizi göndermeniz
gereklidir. Verilerin gönderilme koşulları aşağıda Bölüm III'de tanımlanmıştır.
8. Aşağıda Bölüm III'de tanımlanmış olan elektronik olarak göndermiş olduğunuz Talep Formunda bulunan
uygun ISDAfix Enstrümanlarındaki işlem verilerinizin belgelerini göndermeniz istenebilir fakat bu durum sadece
gerekli verileri ve Talep Formunu gönderdikten sonra Talep Yöneticisi tarafından bağlantıya geçilir ve talimat
verilirse gerçekleşir.
9. Ödeme tutarınız, Talep Yöneticisinin incelemesine dayanan gönderdiğiniz işlem verilerinin ve belgelerin
incelenmesi uyarınca Mahkemenin onayladığı Dağıtım Planına göre belirlenecektir. Talep Formunun gönderilmesi
uzlaşmalardan bir ödeme alacağınızı garantilemez. Daha fazla bilgi için lütfen www.ISDAfixAntitrustSettlement.
com adresinde bulunan Dağıtım Plan ve Bildirimine baş vurun.
10. Her bir ayrı tüzel kişilik için ayrı Talep Formu sunulmalıdır. Diğer taraftan, tek bir Talep Formu tek bir
tüzel kişilik adına gönderilmeli.
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11. Alacaklı adına bu Talep Formunu tamamlayan ve imzalayan mütevelli heyet, yürütme, yöneticiler, vasiler
veya diğer vekiller ayrıca aşağıdakileri de göndermelidir:
a.

Temsil ettikleri yerin yeterliliğinin tanımı (destekleyen belgeler eşlik etmelidir);

b. Kişi ya da tüzel kişilik olarak temsil ettiklerinin isim, hesap numarası, Sosyal Güvenlik numarasının
son dört basamağı, iş veren kimlik numarası veya vergi kimlik numarası (veya ABD dışı alacaklılar için benzer
devlet tarafından düzenlenmiş ulusal kimlik numarası), adres ve telefon numarası ve
c. Adına hareket ettikleri kişi ya da tüzel kişiliğe bağlı yetkilerinin kanıtı. Talep Formunu doldurma
ve imzalama yetkisi, aracılar tarafından oluşturulamaz. yalnızca başka birinin hesaplarında ticaret için keyfi yetki
sahibi olduklarını gösterir.
12. Talep Formunu imzalayarak, 1 Ocak 2006'dan 31 Ocak 2014'e kadar, talep yönetimi sürecinde kullanılmak
üzere ISDAfix Enstrümanlarındaki ticaret işlerinizle ilgili bilgilerle ilgili olarak geçerli herhangi bir banka gizliliği,
veri gizliliği yasası veya benzeri herhangi bir gizlilik koruması tarafından sağlanan herhangi bir korumanın
açıklanmasına ve onlardan feragat edilmesine razı olacaksınız.
13. Talep Formunu ilgilendiren sorularınız varsa veya Talep Formu veya Bilgilendirme ek kopyalarına
ihtiyacınız olursa, Talep Yöneticisi ile iletişime geçebilirsiniz.
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II.

ALACAKLI KİMLİK SAPTAMASI

Talep Yöneticisi bu bilgileri Talep Formuyla ilgili her türlü iletişimde kullanacaktır. Eğer bu bilgiler değişirse, lütfen burada
listelenen telefon numaralarından derhal Talep Yöneticisini arayın. Eğer mütevelli heyet, yürütme, yönetici, vasi veya diğer vekil
ve bu Talep Formunu alacaklı adına tamamlayan ve imzalayan iseniz, alacaklı adına hareket ettiğinizin yetkisini gösteren belgeleri
eklemelisiniz (bakınız yukarıda, Talep Formu Bölüm I.11.).
Bölüm 1 - Alacaklı Bilgileri
Hak Sahibinin İlk Adı

MI

Hak Sahibinin Soyadı

Birlikte Hak Sahibinin İlk Adı

MI

Birlikte Hak Sahibinin Soyadı

Tüzel Kişilik Adı (eğer Hak Sahibi birey değilse)
Temsilci veya Vasi Adı (eğer yukarıda listelenen Hak Sahibinden[Sahiplerinden] farklı ise)
Adres 1 (sokak adı ve numarası)
Adres 2 (daire, apartman veya posta kutusu numarası)
Şehir

ZIP kodu/Posta Kodu (eğer ABD
dışındaysa)

Eyalet

İlçe/Bölge (eğer ABD dışındaysa)
Ülke
Alacaklı Vergi Kimlik Numarasının son 4 Basamağı (En çok ABD alacaklıları için, bu son 4 basamak onların bireysel Sosyal Güvenlik numarası,
işveren kimlik numarası veya vergi ödeyen kimlik numarasıdır. ABD dışı davacılar, devlet tarafından düzenlenmiş benzer kimlik numarasının son 4
basamağını girer.)

Telefon Numarası (ev veya cep)
–

Telefon Numarası (iş)

–

–

–

Eposta Adresi (Eğer bir eposta adresi verdiyseniz, bu taleple ilgili olarak Talep Yöneticisine onu kullanmak için yetkilendirirsiniz.)

Bölüm 2 - Yetkili Temsilci Bilgileri
Bu Talebe İlişkin Olarak Talep Yöneticisinin İletişim Kurmasını İstediğiniz Kişinin Adı (eğer yukarıda listelenen alacaklı adından farklı ise)
İlk Adı

MI

Telefon Numarası (ev veya cep)
–

–

Soyadı
Telefon Numarası (iş)
–

–

Eposta Adresi (Eğer bir eposta adresi verdiyseniz, bu taleple ilgili olarak Talep Yöneticisine onu kullanmak için yetkilendirirsiniz.)
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III. İŞLEMLERİN TESPİTİ İÇİN GEREKLİ OLANLAR
Alacaklılar www.ISDAfixAntitrustSettlement.com adresindeki işlemleri hakkında gereken bilgileri Talep
Formuyla birlikte elektronik olarak göndermelidir. Alacaklılar için veri gereksinimleri aşağıdaki gibidir:
1.

İŞLEM VERİLERİ GEREKSİNİMLERİ

ISDAfix Enstrüman işlemleriniz hakkındaki bilgiler www.ISDAfixAntitrustSettlement.com adresinde bulunan
elektronik veri şablonu formunda elektronik olarak gönderilmelidir. Alacaklılar, Uzlaşma Grubu Döneminde girmiş
oldukları, aldıkları veya ödemelerini yaptıkları, yerleşmiş, feshedilmiş, işlemden geçirilmiş veya tutulan işlemler de
dahil olmak üzere tüm işlemlerini ISDAfix Enstrümanlarında sunmalıdır.
a. "ISDAfix Enstrümanı" (i) her türlü swap'lar, swap spread'leri, swap futures, varyans swap'ları,
volatilite swap'ları, range accrual swap'lar, sabit vadeli swap'lar, sabit vadeli swap opsiyonları, dijital opsiyonlar,
nakit ile kapatılan swaption'lar, aynen kapatılan swaption'lar, swapnote futures, nakit ile kapatılan swap futures,
steepener'lar, flattener'lar, inverse floater'lar, snowball'lar, faiz oranı ile bağlantılı yapılandırılan senetler ile dijital
ve USD olarak düzenlenmiş veya USD faiz oranları ile ilgili olduğunda çağrılabilir vadeli tahakkuk senetleri dahil
her türlü faiz oranı türevi, ve (ii) USD ISDAfix Benchmark Oranlarını referans gösteren enstrüman, ürün veya
işlemler ile USD ISDAfix Benchmark Oranlarının belirlenmesi veya hesaplanması ile ilgili enstrüman, ürün veya
işlemler dahil herhangi bir şekilde herhangi bir USD ISDAfix Benchmark Oranı ile ilgili olan herhangi bir finansal
enstrüman, ürün veya işlem anlamına gelir.
b.

Toplu Uzlaşma Dönemi 1 Ocak 2006'dan 31 Ocak 2014'e kadardır.

2.	BU ARADA EK BELGELER GÖNDERMENİZE GEREK YOKTUR FAKAT TALEP YÖNETİCİSİ
TARAFINDAN İLETİŞİME GEÇİLİRSENİZ GÖNDERMENİZE GEREK OLABİLİR.
Talep Formu ve gerekli verileri elektronik olarak gönderdikten sonra Talep Yöneticisi tarafından irtibata
geçilirse, alacaklıların daha önce yukarıda belirtilen şart 1 kapsamında gönderdikleri işlemlerin belgelerini elektronik
olarak sunmaları istenebilir. Bu tür belgeler takip eden kaynakların bir veya birden fazlasından olabilir, bu nedenle,
gelecekte Talep Yöneticisine göndermeniz gerekeceğine ilişkin bu tür kayıtları saklamanız gerekir:

IV.

a.

Bireysel ticaret banka onayları;

b.

Banka işlem raporları veya beyanları;

c.

Ticari yer işlem raporları veya beyanları;

d.

Asıl aracı raporları veya beyanları;

e.

Vasi raporları veya beyanları;

f.

Günlük veya aylık hesap beyanları ve/veya

g.

ISDAfix Enstrümanlarında işlemleri kanıtlayan diğer belgeler.

ALACAKLININ ONAYLAMASI İMZA
BÖLÜM 1: ONAYLAMA

BU TALEP FORMUNU İMZALAYIP GÖNDEREREK ALACAKLI VEYA ALACAKLININ YETKİLİ
TEMSİLCİSİ AŞAĞIDAKİLERİ ONAYLAR:
1. Uzlaşma Anlaşmalarında sağlanan vazgeçme tanımlarını da içeren Bilgilendirme ve Talep Formunu
okudum/duk;
2.

Uzlaşma Grubunun bir üyesiyim/yiz ve Uzlaşma Grubundan hariç tutulmuş kişi ya da tüzel kişilik değilim/iz;

3.

Hariç tutulmak için bir İstek sunmadım/dık;

4. Bu Talep Formuyla gönderilen verilerdeki işlemleri yaptım/tık ve başka bir İlgili Taraftan taleplerde
bulunmadım/dık;
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5. Bu İşlemde aynı işlemleri kapsayan başka bir iddiada bulunmadım/dık ve kendi adına bunu yapan başka
bir kişiyi bilmiyorum/ruz;
6. Talebim (talebimiz) ile ilgili olarak ve Davada verilebilecek herhangi bir Nihai Karar ve Ret Kararında
belirtilen ibraları yerine getirmek amacıyla Mahkemenin yargı yetkisini kabul ederim/iz;
7. Talep Yöneticisi veya Mahkemenin talep edebileceği şekilde bu Talep Formu ile ilgili ek bilgileri sunmayı
kabul ederim/iz ve
8. Uzlaşma Anlaşmaları onaylanırsa, Davada verilecek Nihai Karar ve Ret Kararına bağlı kalacağımızı ve
bunlara tabi olacağımı/mızı kabul ederim/riz.
BÖLÜM 2: İMZA
LÜTFEN İBRANAMEYİ, İFŞA ONAYINI
VE SERTİFİKASYONU OKUYUN VE AŞAĞIYI İMZALAYIN.
Uzlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Uzlaşma Anlaşmalarında ve kanunların işleyişiyle ve Nihai Karar ve
Ret Kararı hükümleri uyarınca, ben (biz), bu Sözleşmeye tam olarak uyacağımı/mızı kabul ederim/riz, nihayetinde
ve sonsuza dek feragat etmiş, serbest bırakmış, iptal etmiş ve Yürürlüğe Giren Talepleri (Uzlaşma Anlaşmalarında
tanımlandığı üzere) ödenmiş ve Yürürlüğe Giren Taleplerin tamamına veya Açıklanan Taraflardan (Uzlaşma
Anlaşmasında tanımlanan) birine karşı dava açmamakla yükümlü tutulacağımı/mızı kabul ederim/riz.
Bu Talep Formunu imzalayarak ve göndererek, (i) Başvuru sürecindeki iddiaların kullanılması için 1 Ocak 2006'dan
31 Ocak 2014'e dek olan ISDAfix Enstrümanlarındaki ticaretimle/imizle ilgili bilgilerin ifşa edilmesine rıza
göstereceğim/ğiz; ve (ii) 1 Ocak 2006'dan 31 Ocak 2014'e kadar ISDAfix Enstrümanlarındaki ticaretimle/imizle
ilgili başvuru sürecindeki iddiaların kullanılması için gereken bilgilerle ilgili uygulanabilir banka gizliliği, veri
gizliliği yasası veya benzeri herhangi bir gizlilik koruması tarafından sağlanan korumalardan feragat ederim/riz.
AMERİKA'NIN AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNİN HUKUKU ALTINDA HERHANGİ BİR
SÖZLEŞME KAPSAMINDAN, BEN (BİZ) TARAFINDAN BEYAN EDİLEN BİLGİLERİN GERÇEK, DOĞRU
VE TAM OLDUĞUNU VE BU TALEP FORMU İLE BAĞLANTILI OLARAK VERİLEN VERİLERİN
KOPYALARININ GERÇEK, DOĞRU VE TAM OLACAKLARINI ONAYLARIM/RIZ.
Tarih
Alacaklının İmzası (eğer Hak Sahibi Kişi kendi adına bireysel olarak
dolduruyorsa)

–
GG

–
AA

YY

Alacaklının Büyük Harfle Yazılmış Adı (eğer Hak Sahibi Kişi kendi adına
bireysel olarak dolduruyorsa)
Tarih
Talep Formunu Tamamlayan Yetkili Temsilcinin İmzası (eğer varsa)

–
GG

–
AA

YY

Yetkili Temsilcinin Büyük Harfle Yazılmış Adı (eğer varsa)

Yetkili Temsilcinin Yeterliği (eğer bireysel değilse [ör., mütevelli heyeti,
yürütme, idareci, vasi, veya diğer vekiller])

UYARI: TALEP FORMUNUZ VE GEREKEN VERİLER 16 TEMMUZ 2018'DE DOĞU SAATİ İLE
23:59'DA ÇEVRİM İÇİ GÖNDERİLMİŞ OLMALI.
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