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KREDİLİ MEVDUAT HESABI (AÇIK HESAP) SÖZLEŞMESİ
MADDE 1 – AMAÇ
İşbu Sözleşme, Türkiye Halk Bankası A.Ş. (Bundan sonra “Banka”olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan son
sayfada isim ve imzası bulunan Müşteri arasında müzakere edilerek kabul edilen hükümler doğrultusunda,
vadesiz mevduat hesabında var olan aktifinden fazlasının kullanımına ilişkin tahsis edilen Kredili Mevduat
Hesabı’nın (Bundan sonra “KMH” olarak anılacaktır.) Müşteri tarafından kullanılmasına ilişkin koşulları ve
Müşteri ile Banka arasında kredi kullanımından doğacak ilişkileri saptamak amacıyla düzenlenmiştir.
MADDE 2 – MÜŞTERİ BEYANI
2.1. Müşteri, Bireysel Kredi Başvuru Formu’nda ve kredi başvurusu esnasında Banka tarafından talep edilen
diğer belgelerde belirttiği bilgilerin doğru olduğunu ve Banka’nın bu bilgilere dayanarak krediyi tahsis
ettiğini/edeceğini, bu bilgilerden herhangi biri veya birkaçının doğru olmadığının anlaşılması veya kredi
kullandırma koşullarının sonradan değişmesi halinde Banka’nın krediyi kullandırmaktan vazgeçebileceğini,
yanıltıcı bilgi verildiğinin kredi kullandırım tarihinden sonra anlaşılması halinde ise Banka’nın borcun tamamını
muaccel kılmaya yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
2.2. Müşteri, Banka nezdinde açtırdığı veya açtıracağı her türlü hesaplarda, yapacağı işlemlerde ve
kullandığı/kullanacağı kredilerde kendi adına ve kendi hesabına hareket ettiğini, başkası hesabına hareket etmesi
halinde 5549 sayılı Kanun’un 15. maddesine uygun olarak kimin hesabına işlem yaptığını ve bu kişinin kimlik
bilgilerini, işlemin yapılmasından önce Banka’ya yazılı olarak bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
MADDE 3 – KREDİ BİLGİLERİ
İşbu Sözleşme kapsamında aşağıdaki tabloda yer alan bilgiler doğrultusunda KMH açılması için Müşteri ile
Banka arasında anlaşmaya varılmıştır.
Kredi Türü

Belirsiz Süreli KMH

Tahsil tarihinde TCMB
TL
Kredi Limiti(*)
tarafından
yayımlanan
Kredinin Bağlı Bulunduğu
Gecikme / Temerrüt Kredi Kartı İşlemlerinde
Vadesiz Mevduat Hesabı
Uygulanacak Azami Faiz
Faiz Oranı
%
Akdi Faiz Oranı (Aylık)(**)
Oranları Hakkında Tebliğ
(Aylık ve Yıllık)
%
ile belirlenen azami oran
Akdi Faiz Oranı (Yıllık)(**)
uygulanacaktır.
%
KKDF
%
BSMV
(*)Bankanın yukarıda belirlenen limit üzerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
(**)Bankaca KMH’a işlem/kullandırım tarihinde ilan edilen akdi faiz oranı üzerinden faiz uygulanacaktır.
MADDE 4 – FAİZ VE MASRAFLAR
4.1. Müşteri, Banka’nın belirleyeceği esaslara göre aylık/üç aylık dönemlerde tahakkuk edecek faiz ve fer’ilerini
tahakkuk tarihinde ödeyeceğini, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF), Banka Sigorta Muameleleri
Vergisi (BSMV) ve yürürlükteki mevzuat gereğince ödenmesi gereken mali yükümlülüklerden sorumlu olduğunu
kabul ve taahhüt eder.
4.2. Müşteri, Bankaca kredi faiz oranındaki artış ve indirimler ile ileride konulabilecek tüm vergi ve resimler ile
halen mevcut vergi ve fonlarda yapılacak değişikliklerin, değişiklik tarihinden itibaren kendisine yansıtılacağını
kabul ve taahhüt eder.
4.3. Tahakkuk tarihinin resmi tatil ve/veya hafta sonu gününe gelmesi halinde, tahsilat bir sonraki iş gününde
yapılacaktır.
4.4. Sözleşme yürürlükte olduğu süre boyunca Banka’nın akdi faiz oranında değişiklik yapma hakkı
bulunmaktadır. Banka tarafından faiz oranında değişiklik yapılması hâlinde, bu değişikliğin yürürlüğe
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girmesinden 30 gün önce, Müşteri’ye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla ilgili değişiklik
bildirilir. Müşteri, bildirim tarihinden itibaren en geç 60 gün içinde borcun tamamını ödediği ve kredi kullanmaya
son verdiği takdirde faiz artışından etkilenmez.
4.5. Müşteri; Sözleşme kapsamında verilecek her türlü teminatın tesisi ve fekki aşamasında doğacak olan
masraflar, Sözleşme kapsamında ödenmesi gereken her türlü vergi, resim, harçlar ile Müşteri’nin vadesinde
ödenmeyen borcundan dolayı ve/veya Banka’nın Sözleşme’den doğan haklarının korunması ve infazı için
Banka’nın kendisine, kefillerine veya üçüncü kişilere göndereceği her bir ihtarname ve/veya ihbarname için
Banka’nın yapacağı masraflar ile noter, mahkeme, icra, harç masrafları ve vekâlet ücretinden sorumlu olacaktır.
4.6. Krediye ilişkin sözleşme, işlem fişi ve benzeri dokümanların bir örneğinin, 1 yılın üzerinde sürenin geçmesi
sonrası talep edilmesi halinde, sayfa başına arşiv araştırma ücreti tahsil edilir. Kredinin kullanımından
kaynaklanan borcun bulunması halinde Müşteri’ye gönderilecek hesap özetinin gönderim masrafları ile kamu
kurum veya kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenen masraflarda meydana gelen leh ve aleyhteki değişiklikler,
değişiklik tarihinden itibaren Müşteri’ye yansıtılabilecektir. Posta, kısa mesaj, internet, telefon veya noter
aracılığıyla yapılan gecikme bildirimlerinden gönderim masrafı ile vergi, resim ve harçlar maliyet bedeli kadar
Müşteri’den tahsil edilecektir.
MADDE 5 – KMH’IN İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER
5.1. Müşteri, Kredili Mevduat Hesabının aşağıda yer alan hükümler çerçevesinde işleyeceğini kabul ve taahhüt
eder.
5.2. Müşteri, KMH’ı yılda en az bir kez alacak bakiye verecek duruma getirecektir.
5.3. Banka tarafından masrafı Müşteri tarafından ödenmek kaydıyla yasal mevzuat uyarınca KMH hesap ekstresi
gönderilecektir. Müşteri KMH hesap ekstresi eline geçmese dahi Banka’ya karşı sorumlu olacağını kabul ve
taahhüt eder.
5.4. Banka’nın Müşteri’ye tahsis edilmiş olan kredi limitini ve kullandırma şartlarını günün koşullarına göre
belirleme, kredi limitini tamamen veya kısmen durdurma, kredi limitini azaltabilme yetkisi mevcuttur. Bu
kapsamda gerçekleşen limit değişikliği derhal, faiz oranı da dahil olmak üzere Sözleşme şartlarında meydana
gelen değişikler ise değişikliklerin yürürlüğe girmesinden 30 gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı
yolu ile Müşteri’ye bildirilecektir.
5.5. Bir takvim yılı içinde ücretlerde, Türkiye İstatistik Kurumu’nca bir önceki yıl sonu itibariyle açıklanan yıllık
tüketici fiyatları endeksi artış oranının 1,2 katı ve üzerinde artış yapılabilmesi için Müşteri’den onay alınması,
bunun altında artış öngören değişikliklerin ise Müşteri’ye en az otuz gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri
saklayıcısı yoluyla veya kaydı tutulan telefon vasıtasıyla bildirilmesi zorunludur. Bu bildirim üzerinden
Müşteri’nin, yeni dönem başladıktan itibaren 15 gün sonrasına kadar ürünün veya hizmetin kullanımından
vazgeçme hakkı vardır. Bu hakkın kullanılması halinde Müşteri’den yeni döneme ilişkin olarak ilave faiz veya
ücret talep edilemez. Vazgeçme hakkını kullanan Müşteri’ye Banka, bu hizmeti vermeyi durdurabilir.
5.6. Müşteri, limit değişikliğinde meydana gelen değişikliklere değişiklik tarihinden itibaren uyacağını, akdi faiz
oranında artış olarak meydana gelen değişikliklerde yeni faiz oranının geriye dönük olarak uygulanamayacağını,
yeni akdi faiz oranının bildirim tarihinden itibaren en geç 60 gün içinde borcun tamamını ödediği ve kredi
kullanmaya son verdiği takdirde faiz artışından etkilenmeyeceğini, ücret ve akdi faiz oranı dışında sözleşmenin
diğer koşullarında meydana gelen değişikliklere ilişkin olarak ise itiraz hakkını kullanarak sözleşmeyi
feshedebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.7. Bankaca KMH adı altında Müşteri’ye açılan hesap, Müşteri’nin Vadesiz Mevduat Hesabı ile bağlantılı
olduğundan, Banka, Müşteri’nin kredi borcunu, hesabına yatırılan para veya gelen havale bedelinden anında veya
gün sonlarında mahsup etmeye yetkilidir.
5.8. Müşteri, Banka’ya olan her türlü borcunun tahsilinin KMH’ndan gerçekleştirilmesi yönünde açık talimatı
bulunsa bile Banka’nın bu borçlarının tahsilini KMH’ndan gerçekleştirme yükümlülüğü bulunmadığını kabul,
beyan ve taahhüt eder.
5.9. KMH limitinin uygun olması halinde, KMH’tan kredi taksiti, kredi kartı borcu ödemesi ve/veya hesap
üzerine tanımlı diğer otomatik ve düzenli ödeme/mahsup/virman yapılması için Müşteri’den açık talep/talimat
alınacaktır.
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MADDE 6 – TEMİNATLAR
6.1. Banka bu krediyi kısmen veya tamamen uygun göreceği her türlü teminat karşılığında kullandırabilir, dilediği
zaman birden fazla teminat türlerinin birlikte verilmesini, teminatların değiştirilmesini, yeni ve ilave teminatlar
verilmesini isteyebilir, kullandırılan kredi karşılığında Müşteri’nin borçlarından gerekli gördüğü kısmına teminat
olmak üzere tayin edeceği miktarda nakdin depo edilmesini isteyebilir.
6.2. Müşteri’den istenecek teminatlar ve bu teminatların Müşteri’nin edimlerine karşılık olarak alınan şahsi
teminatlardan olması halinde alınan şahsi teminatlar her ne isim altında olursa olsun adi kefalet sayılacaktır.
Müşteri’nin alacaklarına karşılık, karşı tarafca verilen şahsi teminatlar ise diğer kanunlarda aksine hüküm
bulunmadıkça müteselsil kefalet sayılacaktır.
6.3. İşbu Sözleşme’nin sonunda imzası bulunan Kefil, kredi Müşteri’sinin işbu Sözleşme ile borçlanacağı bütün
meblağları Banka'ya karşı 2. maddede yazılı toplam ödenecek tutar kadar kefil olarak üstlenir. Kefil, kefalet
miktarının; bir senelikten fazla olsa dahi anapara ile birlikte, işbu Sözleşme’de öngörülen şekil ve oranda
hesaplanacak akdi faizi, mali yükümlülükleri ve her türlü masrafları, vekalet ücretini, sözleşmede belirtildiği
şekilde hesaplanacak gecikme/temerrüt faizini de kapsadığını, bu sıfatla Banka ile Borçlu arasındaki kredi
sözleşmesindeki kefaletin niteliğine aykırı olmayan maddelerinin tamamının kendisi hakkında da aynen
uygulanmasını, Türk Borçlar Kanunu’nda kefile tanınan ve emredici olmayan hükümlerden doğan haklardan
feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.4. Kefil, Müşteri’nin ödemelerini tatil etmesi, iflasa maruz kalması veya kredilerinin kat’i veya herhangi bir
sebeple borcunu ödeme vecibesi doğduğu takdirde Borçlu’ya yapılan usulüne uygun ihtarın sonuçsuz kalması
halinde kendisine herhangi bir ihbarda bulunmaksızın işbu muaccel olan borcun kendisi için de muaccel olacağını
kabul ve taahhüt eder.
MADDE 7 – GECİKME/TEMERRÜT, GECİKME/TEMERRÜT FAİZİ, MUACCELİYET VE
GECİKMENİN/TEMERRÜDE DÜŞMENİN HUKUKİ SONUÇLARI
7.1. Müşteri tarafından bir yıl içinde KMH’ın alacak bakiye verecek duruma getirilmemesi, faiz tahakkuk
tarihinde ödeme yapılmaması halinde, Müşteri’nin KMH kullanımından kaynaklanan borcu ihtara gerek
kalmaksızın muaccel olur. Muaccel hale gelmiş alacağa, tahakkuk tarihinden borcun tamamen geri ödeneceği
tarihe kadar geçecek günler için tahsil tarihinde TCMB tarafından yayınlanan Kredi Kartı İşlemlerinde
Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ ile belirlenen azami gecikme/temerrüt faiz oranı
uygulanacaktır. Müşteri, bu faiz üzerinden hesaplanacak KKDF ve BSMV‘yi ödemekle yükümlüdür.
7.2. Müşteri, Sözleşme hükümlerine uymaması, başka kredi borçlarına muacceliyet verilmesi, hakkında iflas
kararı verilmiş olması ve Banka’nın gerekli göreceği diğer hallerde herhangi bir ihtara gerek olmaksızın
Banka’nın borcu muaccel hale getirme yetkisi bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Banka’nın muaccel
hale gelen alacaklarının tahsili için Müşteri hakkında yasal takibat yapma yetkisi mevcuttur. Bu kapsamda Banka,
tüm alacaklarının tahsili için Müşteri aleyhinde haciz veya iflas yolu ile takibe geçebilir, kredinin teminatı olarak
verilmiş rehinlerin, ipotekli gayrimenkullerin paraya çevrilmesi için icra takibi başlatabilir ve yasal prosedürler
dahilinde sattırabilir.
7.3. Banka, Müşteri’nin gecikmeye girmesi/temerrüde düşmesi durumunda, ödeme yapmadığı tutar üzerinden
gecikme/temerrüt faiz oranı ile geç ödenen gün sayısı dikkate alınarak bulunacak faiz ve bu faiz üzerinden
hesaplanacak vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülükler toplamını Müşteri’den talep edebilir. Müşteri’den talep
edilebilecek gecikme/temerrüt faizi hesaplanırken Müşteri’nin ödemeyi yaptığı tarih esas alınır. Bu süre hiçbir
şekilde Müşteri aleyhine değiştirilemez.
MADDE 8 – CAYMA HAKKI
8.1. Müşteri, sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren 14 gün içinde yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı yolu ile
bildirimde bulunarak herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına
sahiptir. Ancak sözleşmenin bir örneğinin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verildiği tarihin
sözleşmenin kurulduğu tarihten daha sonra olması durumunda, bu süre, tüketicinin sözleşmenin bir örneğini
aldığı tarihten itibaren başlar.
8.2. Müşteri, krediden faydalandığı hallerde, anaparayı ve kredinin kullanıldığı tarihten anaparanın geri ödendiği
tarihe kadar olan sürede tahakkuk eden faizi en geç cayma bildirimini Banka’ya göndermesinden sonra 30 gün
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içinde geri öder. Bu süre içinde Müşteri tarafından ödeme yapılmaması halinde, Müşteri cayma hakkını
kullanmamış sayılır. Müşteri cayma hakkını kullandığı takdirde faiz, akdi faiz oranına göre hesaplanır.
8.3. Müşteri’den, hesaplanan akdi faiz ve bir kamu kurum veya kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenmiş olan
masraflar dışında herhangi bir bedel talep edilemez. Bu ücretler dışında kalan ve tüketiciden tahsil edilen her
türlü ücret, tüketicinin anapara ile tahakkuk eden faizi kredi verene geri ödediği tarihten itibaren 7 gün içinde
tüketiciye iade edilir.
MADDE 9 – SİGORTA
9.1. Kredi ile ilgili ihtiyari nitelikteki sigortaların yaptırılması zorunlu değildir. Müşteri tarafından, Bankanın
kendisine sunduğu sigortalı veya sigortasız kredi alternatiflerinin değerlendirilmesi neticesinde kredi kullandırım
aşamasında ihtiyari nitelikte sigorta yaptırılmasının açıkça talep edilmesi halinde, kredi konusuyla, meblağ
sigortalarında kredi vadesi ve tutarı ile uyumlu olmak, Banka sigorta poliçesinde dain ve mürtehin olarak
gösterilmek ve sigorta primi ile masrafları Müşteri’ye ait olmak kayıt ve şartı ile, sigorta poliçesinin Banka’nın
acentesi olduğu sigorta şirketinden veya Müşteri’nin tercih ettiği başka bir sigorta şirketinden yaptırılması
mümkündür.
9.2. Müşteri, sigorta ile ilgili prim tutarlarını ve masrafları Banka’ya nakit olarak veya Banka ile mutabık kaldığı
diğer bir şekilde ödeyeceğini, vadede ya da Bankaca verilen süre içinde ödenmediği takdirde, Banka kaynağından
ödenebileceğini, bu tutarların gecikme/temerrüt faiziyle birlikte Müşteri tarafından Banka’ya yapılacak ilk ödeme
tutarından mahsup edilebileceğini, herhangi bir şekilde ödeme yapılmaması halinde, Banka nezdinde halen
bulunan ve bundan sonra açılacak olan KMH, Kredi Kartı, FON 24 Hesabı dahil her türlü hesaptan takas-mahsup
yolu ile tahsil edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.3. Müşteri, süresi biten sigortaların poliçe yenilemelerinin kendisi tarafından düzenli olarak yapılarak poliçe
vade tarihinden önce Banka’ya ileteceğini, vade tarihinde yenilenmeyen poliçeler için Banka’yı poliçelerin
yenilenmesi hususunda bizzat yetkilendirdiğini, Müşteri tarafından vade tarihinde yenilenmeyen poliçeler veya
hiç sigorta yaptırılmaması nedeniyle uğradığı/uğrayacağı zararlardan Banka’yı sorumlu tutmayacağını,
Banka’dan herhangi bir hak, tazminat vs. alacak talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
MADDE 10 – BANKA’NIN REHİN, TAKAS, MAHSUP VE HAPİS HAKKI
Müşteri, Banka’ya karşı işbu Sözleşme’den ve/veya herhangi bir sebepten doğmuş ve doğacak her türlü
borçlarının teminatını teşkil etmek üzere, Banka’da bulunan ve ileride bulunabilecek olan vadesi gelmiş veya
gelecek bilcümle alacak, mevduat hesapları, döviz hesapları, bloke hesaplar, nakit, menkul kıymet, veya
kendisine ait kredi hesaplarında Banka’nın herhangi bir ihbara gerek olmaksızın virman, takas ve hapis hakkı
olduğunu, bunların Banka’ya işbu Sözleşme’den doğacak veya tüm şubelerinde her ne şekil ve mahiyette olursa
olsun, doğmuş ve doğacak bütün borçlarını karşılayacak miktarlarının rehinli bulunduğunu, Banka’nın lehlerine
gelmiş olan havaleleri ihbarda bulunmadan adlarına kabul etmeye yetkili olduğunu, havale tutarı üzerinde rehin
ve mahsup hakkı bulunduğunu, (Müşteri’nin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) nezdinde doğmuş/doğacak her
türlü hak ve alacakları da dahil olmak üzere) işverenlerinden doğmuş ve doğacak maaş, ikramiye, temettü, kıdem
tazminatı ile her nam altında olursa olsun kendisine ödenmesi gereken hak ve alacaklarının tamamını Banka’ya
rehin ve temlik ettiklerini, temlik ettikleri alacakları işvereninden talep, tahsil ve ahzu kabza Banka'nın yetkili
olduğunu, keza SGK’dan emekli olması halinde borcun tamamen tahsil ve tasfiye edilinceye kadar emekli
maaşının rehnine/haczine hiçbir itirazi kayıt ileri sürmeksizin muvafakat ettiğini, SGK’dan olan alacakları ve
Şubedeki hesaplarında bulunan tutarları, üçüncü kişilere devir ve temlik etmeyeceğini, başkaca banka-fınans
kurumlarına aktarmayacağını, aksi takdirde sağlanan kredi faiz/vade ve diğer bankacılık ürünlerine ilişkin
avantajların iptal edilerek, söz konusu ürünler için bankanın cari mevzuatında yer alan oran/hükümlerin
uygulanacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder.
MADDE 11 – ÖZEL OKULLAR OTOMATİK TAHSİLAT PROTOKOLÜ
Banka ile Müşteri arasında Özel Okullar Otomatik Tahsilat Protokolü kapsamında çalışma durumunun doğması
halinde Banka; Müşteri’ye şartları Taraflarca belirlenen koşullarda KMH açabilir. Özel okul ücretlerinin
ödenmesine yönelik açılan işbu hesaplar, sadece özel okul ücretlerinin periyodik olarak ödenmesine yönelik
kullanılabilecek olup, bu hesap üzerinden başkaca bir işlem yapılmayacaktır.
KEFİL İMZASI:________________
MÜŞTERİ İMZASI:________________
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MADDE 12 – SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE FESİH ŞARTLARI
12.1. Banka haklı sebeplerin varlığı halinde, Müşteri’ye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile
bildirimde bulunarak sözleşmeyi feshedebilir.
12.2. Banka, en az bir ay önceden yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bildirimde bulunmak sureti
ile herhangi bir gerekçe göstermeksizin sözleşmeyi feshedebilir.
12.3. Müşteri, KMH’ın alacak bakiye vermesi ve iş bu sözleşme kapsamında muaccel borcu bulunmaması kaydı
ile en az bir ay önceden yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bildirimde bulunmak sureti ile
herhangi bir gerekçe göstermeksizin sözleşmeyi feshedebilir.
12.4. Sözleşme’nin feshi, Tarafların birbirlerinden olan hak ve alacaklarını ortadan kaldırmaz. İşbu Sözleşme’de
yer alan muacceliyet ve gecikme/temerrüt hükümleri ile fesih şartları birbirinden ayrı değerlendirilir.
MADDE 13 – DEVİR VE TEMLİK
13.1. Müşteri, Banka’nın yazılı izni olmadan işbu Sözleşme’den doğan haklarını, yükümlülüğünü ve/veya
borcunu başkalarına devir ve temlik edemez.
13.2. Kredinin bir kısmının veya tamamının kefil dışında bir kişi tarafından ödenmesi sonucu alacağın temlik
edilmesine Borçlu ve/veya rehin veren şimdiden muvafakat eder.
MADDE 14 – BANKA KAYITLARININ DELİL TEŞKİL ETMESİ
Müşteri ile Banka arasında çıkabilecek her türlü anlaşmazlıklarda Taraflar, aralarında imzaladığı sözleşmeler,
Banka kayıtlarında saklı tutulan ve Müşteri’ye verilen hesap özetleri, ödeme planı ve ödeme fişleri, ayrıca Müşteri
tarafından Banka’ya verilen her türlü talimatlar, Banka tarafından gönderilen ihtarname ve ihbarnameler,
Banka’nın diğer defter ve evraklarındaki kayıtlar ile bilgisayar kayıtları, ses kayıtları, mikrofilm ve mikrofişler
ile Müşteri tarafından işbu Sözleşme kapsamında kullanılan kredi ile ilgili yasada belge olarak tanımlanan diğer
delilleri Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi uyarınca münhasır delil olduğunu kabul, beyan ve
taahhüt ederler. İşbu hüküm delil sözleşmesi niteliğindedir.
MADDE 15 – TEBLİGAT ADRESİ
Müşteri, işbu Sözleşme’de yer alan hususların yerine getirilmesi ve Banka’ca yapılacak her türlü tebligat için
aşağıda isim ve imzalarının yanında yazılı yerin veya adres kayıt sisteminde kayıtlı yerleşim yeri adresinin
Tebligat Kanunu hükümlerine göre kanunen geçerli tebligat adresi olduğunu, bu adreslerde yapılacak
değişiklikleri Banka'ya yazılı olarak bildirmedikleri takdirde yukarıda belirtilen adreslerden birine yapılacak
tebligatın kanunen geçerli tebligat sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
MADDE 16 – BİLGİ VERME
Müşteri, Banka'nın, işbu Sözleşme konusu kredi ile ilgili her türlü bilgiyi, kanunun yetkili kıldığı
kurum/kuruluşların yanı sıra, işbu sözleşmeden doğan ilişki gereği uygun göreceği gerçek ve tüzel kişilere
aktarmaya ve bunlardan kendisi hakkında bilgi/belgeleri talep etmeye/almaya yetkili olduğunu şimdiden
gayrikabili rücu olarak kabul ve taahhüt eder.
MADDE 17 – YETKİLİ MAHKEMELER VE İCRA DAİRELERİ
İşbu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde, uyuşmazlık bedeli de dikkate alınarak Müşteri’nin
Kredi’yi kullandığı veya Kredi hesabının devredilmiş olduğu en son Banka Şubesi’nin bulunduğu il ve/veya
merkez ilçesindeki veya Genel Müdürlüğü’nün bulunduğu yerin yanı sıra Müşteri’nin ikametgâhındaki Tüketici
Mahkemeleri, İcra Daireleri, Tüketici İl Hakem Heyeti ve kaymakamlıklarda kurulu Tüketici Hakem Heyeti
yetkilidir. Ayrıca Müşteri, şartlarını sağlamak koşuluyla Türkiye Bankalar Birliği nezdinde faaliyet gösteren
Bireysel Müşteri Hakem Heyeti’ne de başvurma hakkına sahiptir.
Müşteri’nin talep etmesi durumunda Banka, işbu sözleşmenin bir örneğini, düzenleme tarihinden itibaren ilk 1
yıl içerisinde Müşteri’ye ücretsiz olarak verir. Düzenleme tarihinden itibaren 1 yıl içinde talep edilmeyen
sözleşme örneklerine ilişkin olarak Bankaca belirlenen Arşiv Araştırma Ücreti tahsil edilir.
Türk Borçlar Kanunu’nun 583. maddesi gereğince kefilin sorumlu olacağı azami miktar ile kefalet tarihinin (en
geç sözleşmenin imzalandığı tarih olacak şekilde) kefilin kendi el yazısı ile aşağıdaki alana yazılması
gerekmektedir. Aynı yasanın 584. maddesi gereğince, kefilin eşinden, kefil olunan şahıs, kefalet miktarı, tarih,
isim, soyisim, imza kısımları kendi el yazısı ile yazılı rıza beyanı alınacaktır.
KEFİL İMZASI:________________
MÜŞTERİ İMZASI:________________
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İşbu Sözleşme’nin sonunda imzası bulunan Kefiller, kredi Müşterisi’nin yaşının 71 ve üzeri olması halinde
veyahut kredi vadesi içinde 75 yaşa ulaşacak olması nedeni ile, kredi Müşterisi’ne kredi ile bağlantılı olarak
Kredili Hayat Sigortası ve/veya Ferdi Kaza Sigortası yapılamayacağını kabul eder.
İşbu Sözleşme çerçevesinde kullandırılan krediye/kredilere ilişkin olarak, Müşteri’ye verilen ve 6502 Sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 23. Maddesinde belirtilen Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Müşteri
tarafından incelenmiş ve makul bir süre sonrasında, 17 (on yedi) maddeden oluşan işbu Sözleşme ve Ekleri,
Taraflarca tüm maddeleri üzerinde müzakere edilip tam bir mutabakat sağlanarak ……./…../……. tarihinde 2
(iki) nüsha olarak düzenlenmiş ve imzalanmıştır.
EK

: Ürün Bilgi Formu

MÜŞTERİ BEYANI
Lütfen aşağıdaki alana “okudum, anladım, müzakere ettim.” ifadesini yazmayı unutmayınız.
“İşbu Sözleşme’nin her bir maddesini ve eklerini .............................................................................................”
TARİH

: ……./……./……

İMZA

ADI SOYADI :
1. KEFİL BEYANI (*)
Lütfen yandaki alana; “……..………..TL tutarına
kadar kefil olmayı kabul ediyorum.” ifadesini
yazmayı unutmayınız.
Tarih

“İşbu
Sözleşmeden
doğan
borcun
..........................................................................................
........................................................................................”
……/……/……

Adı Soyadı (Unvanı)
İmza
(*Bu bölüme azami kefalet limiti (30 gün üzerinden hesaplanarak faiz ve fer’iler dahil) tutarı yazılacaktır.)
Tablolardaki ilgili alanlar; Borçlu, varsa Kefil’in el yazıları ile doldurulmalıdır.
BORÇLU

KEFİL

Adı Soyadı (Unvanı)
TCKN / YKN
Telefon

(........)...............................

(........)...............................

Adres
Yandaki alana “tarih” ve
“teslim aldım.” ifadesini
yazmayı unutmayınız.
Kefalet Tarihi
Kefil Olunan Tutar (*)

“İşbu Sözleşme ve eklerinin bir “İşbu Sözleşme ve eklerinin bir
nüshasını ……/……/…… tarihinde nüshasını ……/……/…… tarihinde
elden ..................................................” elden ..................................................”
……/……/……
............................................ TL (yalnız
.......................................…Türk Lirası)

İmza
(*Bu
bölüme
azami kefalet limiti (30 gün üzerinden hesaplanarak
faiz ve fer’iler
dahil) tutarı yazılacaktır.)
KEFİL
İMZASI:________________
MÜŞTERİ
İMZASI:________________
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Rıza
Beyanı (**)

Adı Soyadı
TCKN/YKN
Tarih

1. KEFİL EŞ RIZASI (*)
Eşim .................................................................’nın kredili Müşteriniz…………………………
……..........................................’nın İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi’ ne istinaden
Türkiye Halk Bankası A.Ş.’den kullanacağı Kredili Mevduat Hesabı limitinin
.............................................. TL (yazı ile .........................................................................TL)
’sine kadar kefil olmasına, Sözleşmeyi kefil olarak imzalamasına, Türk Borçlar Kanunu
uyarınca muvafakat ettiğimi gayrikabili rücu olarak beyan ve kabul ederim.

……/……/……

İmza
(*El yazısıyla doldurulmalıdır. Kefil, Borçlu’nun eşi ise rıza beyanı alınmasına gerek bulunmamaktadır.)
(**Bu bölüme azami kefalet limiti (30 gün üzerinden hesaplanarak faiz ve fer’iler dahil) tutarı
yazılacaktır.)

Yetkili
Adı-Soyadı/Unvanı/İmza

Şube Müdürü
Adı-Soyadı/Unvanı/ İmza

Türkiye Halk Bankası A.Ş.
................................................Şubesi

KEFİL İMZASI:________________
MÜŞTERİ İMZASI:________________
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