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ÖDEME TALİMATLI KREDİLİ MEVDUAT HESABI ÜRÜN BİLGİ VE BAŞVURU FORMU

İşbu Form, Müşteri’ye Kredili Mevduat Hesabı
Sözleşmesi kapsamında kredili mevduat hesabı
kullandırım şartlarına ilişkin genel bilgi vermek
amacıyla düzenlenmiştir. İşbu Form’daki bilgiler,
Müşteri’ye teslim tarihinden itibaren 1 gün süre ile
geçerlidir. Bu süre sonunda Banka, belirtilen
koşullarda değişiklik yapma veya yeni koşullar
talep etme hakkına sahiptir.

KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER İLE TAHSİL
EDİLECEK ÜCRETLER

Ücret Tipi Ücret Tutarı /
Faiz Oranı

Açıklama

KMH Faizi Aylık olarak
yansıtılır.
BSMV ve
KKDF hariçtir.

KMH
Gecikme
Faizi

Asgari tutar
ödenmediğinde
takip eden ilk
ekstreye aylık
yansıtılır.
BSMV ve
KKDF hariçtir.

Basılı
Ekstre
Gönderim
Ücreti

Her bir ekstre
dönemi için
aylık tahsil
edilir. BSMV
hariçtir.

Kredi taksitlerinin zamanında ödenmemesi
halinde yasal olarak yapılması zorunlu olan bu
bildirime ilişkin söz konusu tutar 3. kişilere ödenen
posta ücretinden oluştuğundan Müşteri’ye
yansıtılacak olup söz konusu tutarın değişmesi
halinde müşteriye kalıcı veri saklayıcısı ile
bildirimde bulunulacaktır. Noter veya posta
kanalıyla gönderilecek bildirimler için Müşteri’den
gönderim tarihinde geçerli olan tarife üzerinden
masraf alınacaktır.
Müşterinin maaş müşterisi olması ve faiz
tahakkuk tarihini maaş günü olarak belirlemesi
durumunda maaş ödemesinin bir ay içerisinde
birden fazla kere olması halinde Kredili Mevduat
Hesabı’na yansıtılacak faiz, maaşının yattığı
tarihler esas alınarak hesaplanır ve tahsil edilir.

KREDİLİ MEVDUAT HESABI
Vadesiz hesaba bağlı olarak Banka’ca tanınan
limit içinde açılan, Banka’ca veya Müşteri’nin
elektronik yöntemler kullanarak bir kredi limiti
tahsis etmesiyle ortaya çıkan, hem borçlu hem de
alacaklı cari şeklinde çalışan hesabını ifade eder.

KREDİ LİMİTİ HAKKINDA AÇIKLAMA
Müşteri, Banka’ca uygun görülen talebine
istinaden, kendisine Kredili Mevduat Hesabı limiti
tahsis edilmesi halinde, günün koşulları ve
kendisinin durumuna göre, Banka’nın kredi limitini
ve kullandırma şartlarını belirlemeye yetkili
olduğunu; Banka’nın Müşteri’nin, talebi üzerine
belirleyeceği yeni kredi limitini, yazılı olarak veya
kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile ileteceğini ve
Kredili Mevduat Hesabı’ndan kullanacağı krediyi
Banka’nın belirlediği kredi limiti içinde kullanmayı
kabul eder.
Müşteri, Banka ile imzaladığı Kredi Sözleşmesi
kapsamında, olmak üzere her nevi kredi, kredi
taksidi, elektrik, su, telefon ve benzeri düzenli
kurum ödemeleri ve her nevi diğer düzenli
ödemelerinin, bu ödemelerle ilgili Banka’dan
yapacağı havale/EFT, ileri tarihli EFT ödemeleri ile
sigorta prim ödemeleri, keşide ettiği çeklerin
ödemelerinin ve ayrıca, Banka tarafından gerek
Banka’nın internet sitesinde ve gerekse
şubelerinde duyurulan hesap işletim ücreti, ekstre
ücreti, EFT/havale ücreti, ipotek/rehin fek ve
erken ödeme ücreti, işlem komisyonları ve işbu
talimatta belirtilmese dahi diğer ücret ve
komisyonlar ile her nevi masrafların Banka
nezdindeki kredili mevduat hesabından
Müşteri’den başkaca yazılı talimat alınmasına
gerek olmaksızın tahsil edilmesini kabul ve
taahhüt eder, söz konusu işlemlere muvafakat
eder.

AKDİ FAİZ UYGULAMASI HAKKINDA
AÇIKLAMA
Faiz oranlarının Türkiye Cumhuriyeti Merkez
Bankası (TCMB) tarafından belirlenen azami
oranlar çerçevesinde artırılması durumunda,
Banka bu değişikliği 30 (otuz) gün önceden
Müşteri’ye bildirecektir. Müşteri bildirim tarihinden
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itibaren 60 (altmış) gün içinde borcun tamamını
ödediği ve kredi kullanmaya son verdiği takdirde
faiz artışından etkilenmez. Müşteri, hesap
kapsamında kullanan kredilere, kredinin
kullanılma tarihinden itibaren aylık dönem
itibariyle TCMB tarafından uygulanan faiz oranının
tahakkuk ettirileceğini, Banka’nın bu dönemi
uzatıp kısaltmaya her zaman yetkili olduğunu,
herhangi bir hesap dönemine ilişkin faiz
tahakkukunun yansıtılmamış olmasının
BANKA’nın o döneme veya gelecek dönemlere ait
faiz tahakkukundan vazgeçtiği anlamına
gelmediğini ve BANKA kayıtlarına daha sonradan
işlenebileceğini, BANKA tarafından tahakkuk
ettirilen kredi faizinin, kredi faizi üzerinden
hesaplanacak KKDF ve BSMV ile yürürlükteki
mevzuat gereğince ödenmesi gerekli her türlü
vergi, resim ve harçlar ile masrafların Müşteri
hesabına borç kaydedileceğini kabul ve beyan
eder.

ÜCRETLERİN UYGULAMASI HAKKINDA
AÇIKLAMA
Bir takvim yılı içinde ücretlerde her yıl azami,
Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yılsonu
itibarıyla açıklanan yıllık tüketici fiyat endeksi artış
oranında artırılacak olup ücret artışları, artış
uygulanmaya başlanmadan en az 30 (otuz) gün
önce Müşteri’ye yazılı olarak veya kalıcı veri
saklayıcısı yoluyla veya kaydı tutulan telefon
vasıtasıyla bildirilecektir.
Bu bildirim üzerine Müşterinin kendisine bildirim
yapıldığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün
sonrasına kadar ürünün veya hizmetin
kullanımından vazgeçme hakkı vardır. Bu hakkın
kullanılması hâlinde uygulanacak ücret artışının
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilave ücret
alınamaz. Banka, vazgeçme hakkını kullanan
Müşteriye uyuşmazlık konusu ürün veya hizmeti
vermeyi durdurabilir. Müşterinin ürünü kullanmaya
veya hizmeti almaya devam etmesi hâlinde,
değişikliğin kabul edildiği varsayılır.

SÖZLEŞME’NİN FESHİ
Müşteri, Bankacılık mevzuatı düzenlemelerine
tabi Kredili Mevduat Hesaplarını dilediği zaman
herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart
ödemeksizin, Banka’ya bir ay önceden yazılı

olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde
bulunmak koşuluyla dilediği anda kapatmak
suretiyle Kredili Mevduat Sözleşmesi’ni
feshedebilir.
Banka, Müşteri’ye iki ay önceden yazılı olarak
veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunmak
kaydıyla, haklı sebeplerin varlığı halinde ise bu
süreye uymadan Müşteri ile Banka arasında
imzalanmış olan Kredili Mevduat Hesabı
Sözleşmesi’ndeki koşullarla Sözleşme’yi
feshedebilir. Sözleşme’nin feshi halinde Banka,
Kredili Mevduat Hesabı’nın kullanımından
kaynaklanan kredi işlemlerinden doğan veya
doğacak olan alacaklarına muacceliyet verebilir.
Banka, muaccel kılınan kredi tutarının, işlemiş ve
ödeme gününe kadar işleyecek temerrüt faizi,
komisyonu ve sair teferruatı ve bunlara ilişkin
BSMV, KKDF ile birlikte ödenmesini talep etme
hak ve yetkisine sahip olacaktır.

TEMERRÜT FAİZİ VE MÜŞTERİ’NİN
TEMERRÜDE DÜŞMESİNİN HUKUKİ
SONUÇLARI
Müşteri’nin vadesinde ödeme yapmaması ve
temerrüde düşmesi durumunda Müşteri’nin Kredili
Mevduat Hesabı’ndan kaynaklanan ve muaccel
hale gelen tüm borcuna ilgili mevzuat gereği
belirlenen oran üzerinden temerrüt faizi
uygulanacaktır. Ödeme gününün kanunen tatil
kabul edilen güne denk gelmesi halinde, takip
eden ve tatil olmayan ilk gün ödeme günü kabul
edilir. Her bir ödeme dönemine ilişkin olarak
ödenmeyen kredi tutarına, ilgili ödeme
döneminden fiili ödeme tarihine kadar, Kredi Kartı
İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları
Hakkında Tebliğde belirlenen oranı aşmamak
kaydıyla Banka tarafından kalıcı veri saklayıcısı
ile müşterilere bildirilen temerrüt faizi uygulanır.
Temerrüt faizine ilişkin KKDF ve BSMV ile sair
yasal kesintiler de Müşteri tarafından ayrıca
ödenecektir. Banka temerrüde düşen Müşteri, Ek
Kart Hamili ve borçtan şahsen sorumlu olan 3.
Kişiler (Kefil/Garantör) hakkında her türlü yasal
yollara başvurma hakkına sahiptir.

SİGORTA
Müşteri’nin yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı ile
açık talebi olmaksızın kredi ile ilgili sigorta
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yaptırılamaz. Müşteri’nin, sigorta yaptırmak
istemesi halinde Müşteri bu talebini yazılı olarak
veya kalıcı veri saklayıcı aracılığıyla Banka’ya
iletecektir. Bu durumda Müşteri, yaptırmayı talep
ettiği sigortaları, Banka’nın acentesi olduğu
sigorta şirketinden / şirketlerinden veya dilediği
başka herhangi bir sigorta şirketinden yaptırabilir.

TEMİNATLAR
Banka bu Sözleşme kapsamında doğmuş ve
doğacak kredi borçlarının teminatını teşkil etmek
üzere Müşteri’den kefaletname, mevduat rehni,
taşıt rehni, ticari işletme rehni, menkul rehni,
kıymetli maden rehni, taşınmaz ipoteği, gemi
ipoteği, alacak temliki gibi teminatların verilmesini
isteyebilir. Bu teminatların Müşteri’nin edimlerine
karşılık olarak alınan şahsi teminatlardan olması
halinde her ne isim altında olursa olsun adi kefalet
sayılır. Müşteri’nin alacaklarına ilişkin karşı tarafça
verilen şahsi teminatlar diğer kanunlarda aksine
hüküm bulunmadıkça müteselsil kefalet sayılır.

CAYMA HAKKI
Müşteri, Kredili Mevduat Hesabı’nın açılış
tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içinde
herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart
ödemeksizin Kredili Mevduat Hesabı
Sözleşmesi’nden cayma hakkına sahiptir. Cayma
hakkının kullanıldığına dair bildirimin, cayma
hakkı süresi içinde Banka’ya yönlendirilmiş olması
yeterlidir. Müşteri, Kredili Mevduat Hesabı’nı
kullanmışsa cayma bildiriminin Banka’ya
yapılmasından sonraki 30 (otuz) gün içinde
kullandığı anaparayı, kredinin kullanıldığı tarihten
itibaren anaparayı geri ödediği tarihe kadar olan
sürede tahakkuk eden akdi faizi ve ferilerini
ödemek zorundadır. Cayma hakkının kullanıldığı
durumlarda hesaplanan akdi faiz ve bir kamu
kurum veya kuruluşuna veya üçüncü kişilere
ödenmiş olan masraflar Müşteri’ye ait olup bunlar
dışında Müşteri’den herhangi bir bedel talep
edilmeyecektir.Müşteri bu süre içinde ödemeyi
yapmaz ise krediden caymamış sayılır ve bu
halde, Müşteri’nin Sözleşme kapsamındaki her
türlü yükümlülüğü devam eder.

HESAP ÖZETİ GÖNDERİM ÜCRETİ
Müşteri’nin Kredili Mevduat Hesabı kullanımından
kaynaklanan borcu bulunması halinde, yazılı
olarak veya kalıcı veri saklayıcı aracılığıyla, her
bir hesap dönemi sonunda Müşteri’ye hesap özeti
gönderilecektir. Hesap özetinin eposta veya SMS
yolu ile gönderimi Müşteri tarafından tercih
edilmediği takdirde posta yolu ile gönderilecek ve
gönderim masrafları Müşteri’ye yansıtılacaktır. Bu
masraflardaki değişiklikler değişiklik tarihinden
itibaren Müşteri’ye yansıtılacaktır.

YASAL BİLDİRİM ÜCRETLERİ
Mektup, kısa mesaj, internet, telefon, noter ve
PTT aracılığıyla yapılan gecikme bildirimlerden
bankanın maliyeti kadar masraf tahsil
edilmektedir. Bilgilendirmenin yapıldığı tarihte
geçerli olan ücretler tahsil edilir. Kredi talebinin
olumsuz sonuçlanması halinde Tüketici derhal ve
ücretsiz olarak bilgilendirilecektir.

KREDİ DEĞERLENDİRME SONUCU
Kredili Mevduat Hesabı talebi üzerine Banka’ca
kredi itibarının değerlendirilmesinin olumsuz
sonuçlanması halinde Banka, yazılı veya kalıcı
veri sağlayıcısı ile derhal ve ücretsiz olarak
Müşteri’yi bilgilendirecektir.
Yukarıda belirtilen ücret ve komisyonlar,
nakden veya hesaben tahsil edilir.

Okuyup uygun bulmanız durumunda,
………….. tarihinde düzenlenmiş bu 2 (iki)
nüsha formu imzalayarak 1 (bir) nüshasını
saklayınız.
İşbu talimata konu hesap kapsamında tarafıma
gönderilecek olan hesap özetlerinin şu kanalla
gönderilmesini talep ederim:
E-MAIL ( ) SMS ( ) POSTA ( ) DİJİTAL ( )

Önemli Bilgilendirme: Veri güvenliğiniz için hassas
veya sır niteliğinde veri içeren bilgilere Mobil ve
İnternet Bankacılığı kanallarımıza giriş yaparak
ulaşabilir, bankacılık işlemlerinizi dilediğiniz
yerden, 7 gün 24 saat güvenli bir şekilde
gerçekleştirebilirsiniz. Finansal verilerinizin
görüntülenmesi dahil her türlü bankacılık
işleminizi Mobil ve İnternet Bankacılığımız
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üzerinden gerçekleştirmeniz güvenliğiniz için kritik
öneme sahiptir.
Hesap özetlerinin Posta kanalı ile gönderilmesi
durumunda hesap özetlerine ilişkin gönderim

masraflarının BANKA tarafından hesabıma borç
kaydedileceği ve BANKA tarafından ilgili tutarın
resen mahsup edileceği bilgisine haizim ve kabul
etmekteyim.

Müşteri’nin

Adı
Soyadı

Tarih:

İmza

Ekosistem ve Platform Bankacılığı
Genel Müdür Yardımcısı

Gökhan ERTÜRK

Baş Hukuk Müşaviri /
Genel Müdür Yardımcısı

Gerçek ÖNAL
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