
UKBA CENAZE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ | UKBA BESTATTUNGSHILFEVEREIN e. V.

BKUG Üyelik Başvuru Formu • Almanya | BKUG Membership Application Form • Germany

KİMLİK BİLGİLERİ | PERSONAL INFORMATION

YARDIMLARDAN YARARLANABİLECEK OLAN AİLE FERTLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER 
INFORMATION REGARDING FAMILY MEMBERS WHO CAN BENEFIT FROM THE SUPPORT

Aile fertleri arasında hayati tehlike arz eden bir hastalıktan dolayı tedavi gören var mı?
Is there a family member undergoing medical treatment for a life-threatening illness?

Doǧum Tarihi | Date of Birth       Yakınlığı
Affinity

Adı • Soyadı | Name • Last Name

        /       /1

        /       /2

        /       /3

        /       /5

        /       /6

Varsa Hastalığın Adı
Name of Illness (if any)

        /       /
4

Doǧum Yeri | Place of Birth

Üyelik Numarası | Membership Number

Eşi | Spouse

Bekâr Oğul | Single Son 

Bekâr Kız | Single Daughter

Bekâr Oğul | Single Son 

Bekâr Kız | Single Daughter

Bekâr Oğul | Single Son 

Bekâr Kız | Single Daughter

Bekâr Oğul | Single Son 

Bekâr Kız | Single Daughter

Bekâr Oğul | Single Son 

Bekâr Kız | Single Daughter

Evet | YesHayır | No

Cadde/Sokak | Avenue/Street

Posta Kodu | Zip Code        Şehir | City

Phone

E-Mail

Doǧum Tarihi | Date of Birth        Doǧum Yeri | Place of Birth
        /         /

Tabiyet | Nationality
Türk | Turkish Diğer | Other:

Adı • Soyadı | Name • Surname

BANKA BİLGİLERİ | BANK DETAILS

Kaydı Yapan Temsilci | Registering AgentKaydı Yapan Bölge | Registering Region Kaydı Yapan Şube | Registering Branch

Yer • Tarih | Place • Date İmza | Signature

Bu kayıt formunu imzalayarak, UKBA Cenaze Yardımlaşma Derneği’nin (BKUG) arka sayfadaki şartnamesini okuduğumu ve kabul ettiğimi beyan ederim.
Kişisel verilerinizin işlenmesine dair bilgileri şu linkte bulabilirsiniz: https://www.ukba.eu/datenschutzerklaerung/
By signing this registration form, I confirm that I have read and accepted the terms and conditions of UKBA Funeral Solidarity Association on the back page.
Information on the processing of your personal data can be found at: https://www.ukba.eu/datenschutzerklaerung/

Yaş 
Age

Avrupa Ülkeleri 
European Countries

0-30 0 €

31-50 50 €

51-65 100 €

66-80 500 €

81 + 1500 €

Yaş gruplarına göre kayıt ücreti tablosu | Admission fee by age group

Alacaklı | Remittee: 
Colonia-Allee 3 | D-51067 Köln
UKBA Bestattungshilfeverein e. V.

Cinsiyet | Gender
Erkek | Male Kadın | Female

130 Stoke NewingtonRoad | N16 7XA London-U.K | T +44 207 25 48 68 4 | F +44 207 25 48 68 4 | www.ukba.eu | cenazefonuuk@milligorus.co.uk

Hesap Sahibinin Adı • Soyadı | Name of Account Holder • Last Name Banka | Bank

IBAN BIC

İşbu vekâletle, UKBA Bestattungshilfeverein e. V.’yi, tarafımdan ödenecek meblağları SEPA borç 
nakli yoluyla banka hesabımdan tahsil etmeye yetkili kılıyorum. Aynı zamanda, banka kurumuma, 
UKBA Bestattungs hilfeverein e. V. tarafından banka hesabımdan çekilen SEPA borç nakillerini 
ödeme talimatını veriyorum.
I authorize the UKBA Funeral Home Association e. V. to collect the payments from my 
account via SEPA direct debit. At the same time, I authorize my credit institution, which has 
been approved by the UKBA Funeral Home Association e. V. to redeem SEPA direct debits 
drawn from my account.

Not | Note  Çekim tarihinden itibaren sekiz hafta içerisinde çekilen tutarın iade edilmesini 
talep edebilirim. Bu hususta, banka kurumumla aramda olan anlaşmanın şartları geçerlidir.
I can claim reimbursement of the amount due within eight weeks of the debit date. The same 
applies for the conditions upon which I and my bank have agreed.  
  

SEPA Borç Nakli Vekaletinin Verilmesi | SEPA Direct Debit Mandate 

Üye | Member 



Terms and Conditions of UKBA Solidarity Association Funeral Services (Köln AG VR 17561)

Article 1: BKUG’s objective
 BKUG is a dedicated unit of the Funeral Solidarity Association, which organizes support and solidarity among its members with the aim of 
 supporting members and their families. BKUG helps members use their legal rights to request such aid (without claim) and meet the funeral 
 and burial costs of members and family members. Funeral Solidarity Association is not an insurance company. There is no surrender value. 

Article 2: Membership
1. Muslim persons who are at least 18 years old can become a member. Persons of legal incapacity and limited legal capacity may become 
member with the consent of their legal representatives.
2. The member must have his/her permanent residence in Germany, EU/European Economic Area (EEA) or in Switzerland.
3. The member must pay an admission fee to the association as indicated in Article 5.1 in order to initiate his/her membership.

Article 3: Admission to Membership
1. The admission as a member takes place with the decision made by the board of directors following application in writing. The pre-printed  
 BKUG application form must be filled in for the application. 
2.  The admission of members who have reached the age of 60 shall be made upon presentation of a medical report and a confirmation that  
 these members are not suffering from life-threatening illness.
 a)  If the applicant does not provide information on possible illnesses on the membership application, a medical report will be requested  
 (regardless of age).
 b) If there is a serious illness confirmed by medical report, the maximum fee will be charged in accordance with §5.1.
3. The application must be sent along with the required documents to the address of the association (Colonia-Allee 3, 51067 Cologne).  
 Only truthful and fully completed application forms along with all the required documents will be processed.
4. There is no legal entitlement to admission as a member. The association›s Board of Directors may reject the membership application. 
 The justification of the refusal is not required.

Article 4: Commencement of membership rights
 The membership rights do not start until:
1. All the conditions specified in Article 3 are met. 
2. In order for the registration fee to be deducted by direct debit, the account holder must grant consent for direct debit. Ordinary 
 membership does not begin 60 days after receipt of payment on our account, unless there is a fatal accident or the applicant has paid 
 the maximum fee according to Article 3.2b stating the illness. 

Article 5: Admission Fees
1. To encourage early membership, the admission fees vary by age groups.  Upon admission, the following admission fees are to be paid to  
 the association according to age groups:  Age | Fee: 0-30 / 0 € | 31-50 / 50 € | 51-65 / 100 € I 66-80 / 500 € I 81 and above 1500 €
2. The transition from family membership to full membership exempts from the admission fee. However, the member is obliged to submit a  
 written application for membership and to pay the respective annual expenses contribution. 

Article 6: Annual expenses contribution and payment terms
1. The annual contribution is payable in advance by each member. The expected annual amount is determined by the board of the 
 association Expense contribution of one year consists of administrative costs and attributable costs incurred in the year prior to the 
 collection of the annual expenditure contribution for funerals of members and related expenses that have arisen.
  The costs are shared equally among all members. At the end of the respective year, the exact annual expense contribution is calculated.
2. The annual expense contribution is in principle deducted by direct debit from the member›s bank account The member bears the costs  
 that arise from debt transfers that are denied by the bank.
3. The annual contribution is to be paid by all members who have become members of BKUG until 1 November of the respective year. The  
 support of BKUG does not apply if the member has not paid the annual expense contribution by the specified date.
4. The Suspension of the support does not abolish the obligation to pay the outstanding annual expenses contributions.

Article 7: Circle of Beneficiaries
1. BKUG support may be granted for the following persons:
 a) The member and the spouse
 b) Unmarried children of the member under the age of 22, who have no income of their own 
 c) disabled children of the member with a disability level of at least 70%.
2. The persons named above lose from the support of BKUG if the conditions in the 1st subparagraph are not fulfilled. After death of the  
 main member, family members› membership may continue on their behalf.

Article 8: Standard services offered to members
1. As soon as the member or the next of kin (acc. to Article 7) notifies BKUG of an occurrence of death, the board of the association decides 
whether support can be provided. If the board of directors confirms, BKUG performs the following tasks:  
 a) Fulfilling procedures in public authorities.
 b) Preparation, bathing and enshrouding of the deceased’s body according to Islamic regulations.
 c) Placement of the deceased into coffin according to European standards.
 d) The return flight for an accompanying person of the deceased (Economy class)
2. For the deceased people that are to be transferred to a country other than Turkey, BKUG can only cover the costs incurred of up to 
 €3.000 and to the destination airport. 
3. Costs up to 3,000 € may be covered for those who are to be buried in an EU / European Economic Area (EEA) country or Switzerland.
4. Those whose death occurs in a country outside of EU / European Economic Area (EEA) country or Switzerland can be buried after they are  
 transferred to an EU / European Economic Area (EEA) country or Switzerland and their costs up to 3,000 € may be covered.
5. In the event of death outside the residential address, the cost of the deceased will be taken over for the burial in another country up to 
 € 3,000.
6. For those who have died outside an EU / EEA country or Switzerland and are to be buried there, the BKUG (upon presentation of the  
 proof of payment) will pay the costs up to € 750 if, after the issue of the death certificate, no more than six months have passed. 
7. In case of miscarriages or stillbirths, only funeral costs can be assumed in an EU / EEA country or in Switzerland. Outside the countries  
 mentioned above are taken over the funeral expenses without attendant ticket.
8. The following documents must be presented to the contracted funeral company: Id card, passport, death certificate or death report, 
 marriage certificate (international certificate or German translation), membership card.
9. BKUG cannot assume any liability for the costs arising from the non-submission of the documents listed in paragraph 7.
10. BKUG accepts no liability for possible delays or delays that are not attributable to the fault of BKUG and, in particular, are caused by  
   public holidays, airlines or funeral directors.

Article 9: Member’s Obligation to Inform
1. Each member is obliged to inform the BKUG completely and truthfully about his/her person and his/her family members. BKUG assumes no  
 responsibility for the issues resulting from the missing information / documents. .
2. Each member has an obligation to notify changes in name and address. If no notification is made, a declaration of intent addressed to the last  
 known name and the last known address.  a letter with. The declaration is deemed to have been received three days after sending the letter.

Article 10: Entitlement to the Benefits
 The members (beneficiaries) have no legal entitlement to BKUG support. Repeated or regular support cannot justify a legal claim against  
 BKUG. All BKUG subsidies are granted voluntarily and require a decision by the Executive Board. According to the board’s decision, the  
 BKUG provides for the burial of unattended funerals according to Islamic rites, even if they are not members.

Article 11: Termination of membership
1. Membership ends by termination, elimination or death. In the case of death of the main member, the spouse can continue membership  
 by renewing the application form. 
2. Each member can terminate membership at the end of the calendar year. The termination must be submitted to BKUG in writing within  
 the respective year.
3. If BKUG finds after commencement of membership that a member or one of his/her family members had a life-critical illness prior to  
 commencement of membership, such member immediately loses his/her membership. In such cases BKUG cannot assume any costs  
 according to article 10. In such cases, family members who have their own memberships through such member according to rule are  
 exempt from removal of membership.
4. The membership ends with effect for the future, if the membership requirements according to Article 2, subparagraph 1-2 were not 
 fulfilled at the time of the application or if they were later removed.
5. The member can be removed from membership by the Association’s Board of Directors, if in particular: 
 a) there is a gross violation of the member against Islamic principles, or 
 b) the member has not paid the fee after payment order and payment reminder. 
6. With the termination of the membership all rights and obligations of the member expire. There is no refund of paid contributions.

Article 12: Other provisions
1. Only the Association’s Board of Directors is authorized with regard to disputes between members and BKUG Administration.
2. In case of any dispute only these general terms and conditions apply. Verbal agreements and declarations are ineffective.
3. Should individual provisions of the terms and conditions be ineffective, rest of the terms and conditions remain in effect.

Article 13: Jurisdiction
 If the member’s residence isn’t in Federal Germany, his/her residence shall not have exclusive jurisdiction. However, exclusive 
 jurisdictions with regard to proceedings without judgment are excluded from this provision.

Article 14: Applicable Law
 The legal relationship between the member and BKUG is governed by German Law. 

Article 15: Modification of the Specifications by the association’s management whenever required
 UKBA Board of Directors is authorized to modify the Specifications unilaterally in case of changes in the law, jurisdiction or 
 economic circumstances. Such changes apply to all UKBA members at the beginning of the new calendar year. Construction of 
 declaration (Erklärungsfiktion) applies in place of the contract party’s acceptance and approval according to Germany Civil Law, 
 article 308, subparagraph 5. Thereafter, it is sufficient for UKBA to notify its members of the proposed change, give them a reasonable  
 period of time to object, and expressively point out the consequences of a failure to respond. 

UKBA Yardımlaşma Derneği Cenaze Hizmetleri Şartnamesi (Köln AG VR 17561)

Madde 1: BKUG’nin amacı 
 BKUG, Cenaze Yardımlaşma Derneği’nin amaca bağlı bir birimidir. BKUG üyeleri arasında yardımlaşma dayanışmayı   
 organize eden bir kuruluş olarak, üyelerin bu yardımları talep etmeye yasal hakları (mutalebe hakları olmaksızın),   
 üyelerin ve aile fertlerinin cenaze defin masraflarının karşılanmasında yardımcı olur. Cenaze Yardımlaşma Derneği bir  
 sigorta şirketi değildir. Üyenin ödemiş olduğu giriş ücreti ya da yıllık ödediği masraf payları birikmez.

Madde 2: Üyelik
1. 18 yaşını dolduran Müslüman kişiler üye olabilir. İşlem ehliyeti olmayan veya sınırlı işlem ehliyeti olan kişiler   
 kanuni temsilcilerinin onayıyla üye olabilirler.
2. Üyenin daimî ikametgâhı Almanya, AB/Avrupa Ekonomik Sahası (EWR) ülkesi veya İsviçre olmalıdır.
3. Üye, üyeliğinin başlayabilmesi için Madde 5.1’deki gösterildiği gibi derneğe bir kayıt ücreti ödemelidir.

Madde 3: Üyeliğe alınma
1. Üyeliğe alım yazılı müracaatın ardından yönetim kurulunun vereceği kararla gerçekleşir. Üyelik müracaatı için   
 BKUG’nin önceden hazırladığı başvuru formu doldurulmalıdır.
2. 60 yaşını dolduran kişilerin üye olabilmeleri için doktor raporu ve hayati tehlike arz eden bir hastalıklarının   
 olmadığına dair doktor tasdiki sunulmalıdır.
 a) Müracaat formunda hastalık bölümü işaretlenmediği takdirde, yaşı kaç olursa olsun rapor talep edilir.
 b) Doktor raporunda tehlike arz eden hastalık tespiti durumunda Madde 5.1’deki en yüksek ücretlendirme 
     uygulanır.
3. Müracaat formu gerekli evraklarla birlikte derneğin posta adresine (Colonia-Allee 3, 51067 Köln) 
    gönderilmelidir. Sadece doğru ve eksiksiz doldurulan ve gerekli evraklar ile birlikte ulaştırılan müracaat formları 
    işleme alınır.
4. Kişinin üye olabileceğine dair bir yasal talep hakkı bulunmamaktadır. Dernek Yönetim Kurulu, üyeliği 
 reddedebilir. Reddin gerekçelendirilmesine gerek yoktur.

Madde 4: Üyelik haklarının başlaması
 Üyelik hakları ancak, aşağıdaki hususlar yerine getirildiğinde başlar:
1. Madde 3’deki şartların yerine getirilmiş olması gerekir.
2. Kayıt ücretinin banka hesabından çekilebilmesi için yetki verilmesi gerekmektedir. Kayıt ücreti hesaba girdikten
    sonra 60 gün geçmiş olması gerekir. Kaza dolayısıyla vefat edenlerde ve hastalığını belirtip Madde 3.2 b’ye göre  
    giriş ücreti ödeyenlerde bu süre şartı uygulanmaz.

Madde 5: Kayıt ücreti
1. Erken üye olmaya özendirme amacıyla üyeliğe alınışta yaş gruplarına göre farklı kayıt ücretleri belirlenmiştir. 
    Bu ücretlerin derneğe ödenmesi gerekir: 
    Yaş | Ücret: 0-30 / 0 €  | 31-50 / 50 € | 51-65 / 100 € I 66-80 / 500 € I 81 ve üzeri 1500 €

2. Aile ferdi olarak üye olmaktan çıkıp tam üyeliğe geçiş kayıt ücretine tabi değildir. Ancak üye yazılı olarak üyelik   
 müracaatını yaparak yıllık masraf payını ödemelidir.

Madde 6: Yıllık masraf payı ve ödeme şartları
1. Her üye yıllık masraf payını peşin olarak önceden ödemelidir. Beklenilen yıllık payın miktarı dernek yönetim   
 kurulu tarafınca tespit edilir. Bir yıllık masraf payı, önceki yıl içerisinde gerçekleşen cenazelerden ve bununla   
 ilgili yapılan harcamalar ve idarî masraflardan oluşan toplam masraflardan oluşmaktadır. Masraflar tüm üyelere   
 eşit şekilde taksim edilir. Yıl sonunda yıllık masraf payı ayrıntılı olarak hesaplanır.
2. Yıllık masraf payı üyeden tahsil yetkisi alınarak banka hesabından çekilir. Banka tarafınca reddedilen borç 
 naklinden kaynaklanan masraflardan üye sorumludur.
3. 1 Kasım tarihinden önce BKUG’ye üye olan her üye o yıla ait öngörülen masraf payını ödemek zorundadır. 
 Eğer üye yıllık masraf payını verilen sürede ödemezse BKUG hizmetlerinden faydalanamaz. 
4. Yardımın kesilmesi açık kalan yıllık masraf payını ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Madde 7: Yardımlardan faydalanabilen kişiler
1. BKUG tarafınca yardım tahsis edilebilen kişiler aşağıda gösterilmiştir:
 a) Üyenin kendisi ve eşi
 b) Üyenin 22 yaşına kadar geliri olmayan bekâr çocukları
 c) Üyenin en az %70 engelli olan çocukları
2. 1. fıkrada geçen şartların bulunmaması durumunda yukarıda zikredilen kişiler önceden ihbar edilmeksizin   
 BKUG’nin yardımından faydalanma hakkını kaybederler. Ana üyenin vefatından sonra, aile fertlerinin üyelikleri   
 kendi adlarına devam edebilir.

Madde 8: Üyelere sunulan standart hizmetler
1. 7. maddeye göre üye veya yakınlarının bir ölüm meydana geldiğine dair BKUG’yi haberdar etmesi durumunda   
Dernek Yönetim Kurulu yapılabilecek yardım hakkında karar alır. Dernek Yönetim Kurulu yardım tahsisini 
 onayladığında BKUG tarafınca aşağıda gösterilen işleri gerçekleştirir.
 a) Resmi makamlar nezdindeki işlemlerin yapılması.
 b) Cenazenin İslami usullere göre yapılması gereken dini hizmetleri, yıkanması ve kefenlenmesi.
 c) Cenazenin Avrupa standartlarına göre tabuta yerleştirilmesi.
 d) Cenazeye refakat edecek olan bir kişinin gidiş-dönüş, ekonomik sınıf uçak bileti masrafının karşılanması.
2. Türkiye dışında bir ülkeye cenazenin gönderilmesi durumunda, BKUG sadece ulaştırılacağı havaalanına kadarki   
 organizasyon ve 3.000 €´ya kadar masrafları üstlenebilir. 
3. Bir AB/Avrupa Ekonomik Sahası (EWR) ülkesinde veya İsviçre’de defnedilenler için, 3.000 €´ya kadar masraflar   
 karşılanabilir.
4. AB/Avrupa Ekonomik Sahası (EWR) ülkesi veya İsviçre dışında vefat edenler AB/Avrupa Ekonomik Sahası (EWR)
 ülkesi veya İsviçre’ye nakledilip defnedilebilirler ve masrafları 3.000 €’ya kadar karşılanabilir.
5. İkamet adresinin dışında vefat eden üyenin masrafları başka bir ülkeye defnedilmesi durumunda 3.000 €´ya 
 kadar karşılanır.
6. Eğer ölüm belgesinin veriliş tarihi üzerinden altı ayı geçmemişse AB/Avrupa Ekonomik Sahası (EWR) ülkesi veya   
 İsviçre dışında vefat edip orada defnedilecek olanların masraflarının 750 €’ya kadar olan kısmını belgeler ibraz   
 edildiği takdirde BKUG karşılar.
7. Düşük doğan çocuklar için AB/Avrupa Ekonomik Sahası (EWR) ülkesi veya İsviçre’de masraflar üstlenilebilir. 
 Diğer ülkeler için sadece cenaze masrafları karşılanır, refakatçi bileti karşılanmaz.
8. Şu evrak ve belgeler bildirilen anlaşmalı cenaze firmasına ibraz edilmelidir: Kimlik, pasaport, ölüm belgesi veya   
 ölü raporu, evlilik cüzdanı (uluslararası geçerli olan veya Almanca tercümesi), üyelik kartı.
9. 7. maddede sayılan belgelerin herhangi birinin eksikliğinden meydana gelen masrafları üyenin kendisi karşılar,   
 bu durumda BKUG sorumluluk üstlenmez.
10. BKUG’den kaynaklanmayan, özellikle tatil günleri, uçak şirketleri veya cenaze firmaları sebebiyle meydana   
 gelen olası aksamalar ve gecikmeler için BKUG sorumluluk üstlenmez.

Madde 9: Üyenin bilgi verme yükümlülüğü
1. Her üye, kendisi ve ailesi hakkında istenilen şahsi bilgileri BKUG’ye eksiksiz bildirmekle yükümlüdür. 
 Aksi taktirde BKUG eksik bilgi ve evraklardan ötürü oluşan olumsuzluklar için sorumluluk kabul etmez.
2. Her üye isim ve adres değişikliğini bildirmek zorundadır. Bildirim yapılmaz ise, üyeye yapılacak olan beyanın   
 geçerli olması için, gönderim taahhütlü bir mektubun dernekçe en son bilinen isim ve adrese gönderilmesi yeterli  
 olur. Beyan, mektubun gönderilmesinin üzerinden üç gün geçtikten sonra artık gerçekleşmiş olarak kabul edilir.

Madde 10: Yardımdan faydalanma hakkı
 Üyenin (destek alanın) BKUG tarafından destek alabileceğine dair bir talep hakkı yoktur. Üyenin, BKUG’nin   
 desteğinden bir kez faydalanmış olması veya düzenli olarak faydalanıyor olması bu desteklerden ileride de 
 faydalanabileceği anlamına gelmez. BKUG, sunduğu tüm desteklerini kendi isteğiyle yapmaktadır ve Dernek   
 Yönetim Kurulu’nun kararına bağlıdır.Yönetim kurulu, kimsesiz cenazeleri üye olmasa dahi, İslami usullere göre   
 defnedilmeleri amacı ile kaldırır.    
Madde 11: Üyeliğin sona ermesi
1. Üyeliğin sona ermesi fesih, çıkartılma veya ölüm ile gerçekleşir. Vefat durumunda aile üyeliği müracaat formu   
 yenilemek şartıyla eşi tarafından devam ettirilir.
2. Her üye üyeliğini takvim yılı sonunda feshedebilir. Fesih, ilgili yıl içerisinde yazılı olarak BKUG’ye ulaştırılmalıdır. 
3. Eğer BKUG bir üyenin üyeliği başladıktan sonra bu üyenin üyeliği başlamadan önce, kendisinin veya aile 
 bireylerinden birinin  hayati tehlike arz eden bir hastalığa sahip olduğunu tespit ederse bu üye derhâl üyeliğini   
 kaybeder. Bu gibi durumlarda BKUG 10. maddeye göre herhangi bir masraf üstlenmez. Bu gibi durumlarda kurala   
 uygun şekilde bu üye üzerinden kendi üyeliklerine sahip olan aile fertleri üyelikten çıkarılmaktan muaftırlar.
4. 2. maddenin 1. ve 2. fıkralarına göre üyelik şartlarının üyeliğe müracaat ederken mevcut olmadığı veya 
 sonradan ortadan kalkmış olduğu tespit edilirse üyelik geleceğe dönük olarak sona erer.
5. Üye, Dernek Yönetim Kurulu tarafınca özellikle aşağıda belirtilmiş olan sebeplerden dolayı dernekten çıkartılabilir:
 a) Üyenin ağır bir şekilde İslam’ın temel ilkelerini ihlal etmiş olması.
 b) Üyenin, ödeme emri aldıktan sonra yapılmayan ödemesini, hatırlatma mektubuna  rağmen gerçekleştirmemiş olması.
6 . Üyeliğin sona ermesiyle birlikte üyenin tüm hak ve yükümlülükleri de sona erer. Ödenmiş meblağlar iade edilmez.   
Madde 12: Diğer hükümler
1. Üyeler ve BKUG İdaresi arasındaki anlaşmazlıklarda sadece Dernek Yönetim Kurulu yetkilidir.
2. Anlaşmazlık durumunda sadece bu Genel İşlem Şartları (AGB) geçerlidir. Sözlü anlaşmalar ve beyanlar geçersizdir.
3. AGB’nin bazı hükümlerinin geçerli olmaması durumunda kalan diğer hükümlerinin geçerliliği devam eder.

Madde 13: Yargı yeri
 Eğer üyenin ikametgâhı Federal Almanya değil ise üyenin ikametgâhı münhasır yargısal yetki yeri değildir.   
 Ancak ilamsız icra takibine ilişkin münhasır yargısal yetki yerleri bu hükmün haricindedir.

Madde 14: İlgili yasa
 Üye ve BKUG arasındaki yasal ilişkide Alman Hukuku geçerlidir.

Madde 15: Dernek yönetiminin gerektiğinde Şartname’de değişiklik yapması
 UKBA Yönetim Kurulu; yasa değişikliği, yargı içtihatı veya ticari ilişkilerde meydana gelen değişiklikler durumunda     
     Şartname’yi tek taraflı olarak değiştirme yetkisine sahiptir. Söz konusu değişiklikler bütün üyeler için yeni yılın ilk 
     gününden itibaren geçerli hâle gelir. Sözleşme tarafının kabul ve onayının yerine Alman Medeni Hukuku’nun 308.  
     maddesinin 5 fıkrası uyarınca, deklarasyon kurgusu (Erklärungsfiktion) geçerli olur. Buna göre, UKBA’nın, 
     itiraz için uygun bir süre ayırmak ve itiraz edilmemesi hâlinde ne gibi neticelerin ortaya çıkacağı hakkında 
     bilgi vermek koşuluyla, planlanan değişiklikleri üyelerine duyurması yeterlidir.


