KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ
Madde 1. Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler
doğrultusunda ….……………………. TL (Yalnız …..…………………..……………………………)
limitli ve aylık % ........... faiz oranıyla Kredili Mevduat Hesabı (kısaca KMH olarak anılacaktır)
açılması için anlaşmaya varılmıştır.
Madde 2. Müşteri, Banka tarafından kendisine talebi doğrultusunda vadesiz Türk Lirası mevduat
hesabına bağlı olarak tanımlanan Kredili Mevduat Hesabı’nın bu sözleşmede hükümlere tabi
olacağını kabul ve taahhüt eder.
Müşteri, Başvuru Formu’nda ve Banka tarafından talep edilen diğer belgelerde belirttiği bilgilerin
doğru olduğunu ve Banka’nın bu bilgilere dayanarak krediyi tahsis ettiğini; bu bilgilerin doğru
olmadığının anlaşılması veya kredi kullandırma koşullarının sonradan değişmesi halinde
Banka’nın Kredi’yi kullandırmaktan vazgeçebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Yanıltıcı bilgi
verildiğinin kredi kullandırım tarihinden sonra anlaşılması halinde ise Banka borcun tamamını
muaccel kılmaya yetkilidir. 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. Müşteri’nin açık talimatına istinaden yapılacak işlemler, vadesiz Türk Lirası mevduat
hesabında bakiye olması halinde bu bakiye kullanılarak, bu hesapta bakiyenin yetersiz olması
halinde ise vadesiz hesaba bağlı olan Kredili Mevduat Hesabı’nın kredi limiti kullanılarak
gerçekleştirilir.
Madde 4. Müşteri, Banka’nın kredi limiti belirleme, kredi limitini tamamen veya kısmen kullandırıp
kullandırmama, kullandırım şartlarını tespit etme, krediyi durdurma, kredi limitini azaltabilme Hakkı
olduğunu kabul ve taahhüt eder.
Madde 5. 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. Banka ile Müşteri arasında ilgili kredinin
faiz oranının belirlenerek sabitlenmesine ilişkin yazılı bir mutabakata varılmadıkça kredi ve
mevduatları konusundaki kanun veya mevzuatta yahut bunların tefsirinde bir değişiklik veya
iktisadi şartlarda, piyasa koşullarında değişiklikler nedeni ile Banka’nın kredi tesis ve idame
maliyetlerinin artması veya başka bir haklı sebep halinde Banka’nın, işbu Sözleşme uyarınca
açtığı Kredi’ye, Kredi’nin niteliğine ve para cinsine göre, Banka tarafından TCMB’ye bildirilen
oranları geçmemek üzere belirlenecek faiz oranı uygulanarak bu oran üzerinden hesaplanmış faiz
tutarları, BSMV, KKDF vs. resim, harç ve mali yükümlülükler Banka tarafından tahsil edilecektir.
Madde 6. Müşteri, tahakkuk eden faizi ve buna ilişkin KKDF, BSMV ve yürürlükteki mevzuat
gereğince ödenmesi gereken her türlü mali yükümlülüklerden sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt
eder.
Madde 7. Müşteri, Banka’nın belirleyeceği esaslara göre aylık / 3 (üç) aylık dönemlerde tahakkuk
edecek faiz ve fer’ilerini tahakkuk tarihinde ödeyeceğini; ödeme yapılmaması durumunda, limitin
müsait olması ve açık talimatı olması halinde, Banka’nın ödenen faiz ve fer’ilerini limitten
karşılama yetkisi bulunduğunu; tahakkuk tarihinden sonra ödeme yapılması halinde borcun
ödenmesi gereken tarihten tamamen geri ödeneceği tarihe kadar geçecek günler için tahsil
tarihinde TCMB tarafından belirlenen azami gecikme faiz oranının uygulanacağını; bu faiz oranının
TCMB tebliğleri ile değiştirilmesi halinde değişen oranların uygulanmasını; Kredili Mevduat
Hesabı’nı yılda 1 (bir) kez alacak bakiye verecek duruma getireceğini kabul, beyan ve taahhüt
eder.
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Madde 8. Müşteri Banka'ya karşı işbu sözleşmeden 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 sözleşmeden 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; 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 Sosyal Güvenlik Kurumu
(SGK)'ndan emekli olması halinde borcun tamamen tahsil ve tasfiye edilinceye kadar emekli
maaşının rehnine / haczine hiçbir itirazi kayıt ileri sürmeksizin muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt
eder. Bankaya tanınan işbu haklar aynı şekilde müşteri için de geçerlidir.
Madde 9. Müşteri, açık talimatının olması ve KMH limitinin uygun olması halinde KMH’tan kredi
taksidi, kredi kartı borcu ödemesi ve/veya hesap üzerine tanımlı diğer otomatik ve düzenli
ödeme/mahsup/virman yapılmasını kabul eder.
Madde 10. Müşteri ve kefil/kefiller, krediye ilişkin anapara, faiz, KKDF ve BSMV vs. oluşan taksit
tutarının/tutarlarının ve/veya doğmuş/doğabilecek her türlü faiz, ücret, sigorta primi vb.
masraflarının, Banka nezdindeki Müşteriye ait bir mevduat hesabından düzenli (otomatik) ödeme
talimatı ile tahsiline ve tahsil olunan miktarın hesaba borç kaydedilmesine Bankanın yetkili
olduğunu ve taksitlerden herhangi birinin ödenmesinin, ondan önceki taksitlerin ve faizlerin
ödendiği anlamında kabul edilmeyeceğini gayrikabili rücu olarak kabul ve taahhüt ederler.
Müşterinin hesap bakiyesinin kısmen veya tamamen taksit tutarını karşılamaya yetmediği
durumlarda karşılanmayan kısım müşterinin açık talimatı ile açılan Kredili Mevduat Hesabı’ndan
tahsil edilecektir.
Banka hesaptan tahsilat yetkisini kullanıp kullanmamakta tamamen serbest olup bu yetkinin
kullanılması ve/veya kullanılmaması nedeniyle Müşteri ve Kefil/Kefiller tarafından herhangi bir hak
iddia edilemez.
Madde 11. Banka bu krediyi kısmen veya tamamen uygun göreceği her türlü teminat karşılığında
kullandırabilir; dilediği zaman birden fazla teminat türlerinin birlikte gösterilmesini, 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.
Madde 12. Kefiller, kendi temerrüdü hariç ve azami kefalet tutarıyla sınırlı olmak üzere, bir
senelikten fazla olsa dahi anapara ile birlikte işbu sözleşmede öngörülen şekil ve oranda
hesaplanacak akdi faizi, mali yükümlülükleri ve her türlü masrafları, vekâlet ücretini, sözleşmede
belirtildiği şekilde hesaplanacak temerrüt faizini de kapsadığını; bu sıfatla Banka ile borçlu
arasındaki kredi sözleşmesindeki kefaletin niteliğine aykırı olmayan maddelerinin tamamının
kendileri hakkında da aynen uygulanmasını kabul ve taahhüt ettiklerini; Türk Borçlar Kanunu’nda
kefile tanınan ve emredici olmayan hükümlerden doğan haklardan feragat ettiklerini kabul, beyan
ve taahhüt ederler.
Madde 13. Müşteri; KMH’ı 3 (üç) ayda bir (1) kez veya Banka’nın talep ettiği an alacak bakiye
verecek duruma getirmemesi, sözleşme hükümlerine uymaması, başka kredi borçlarına
muacceliyet verilmesi, hakkında iflas kararı verilmiş olması ve Banka’nın gerekli göreceği diğer
hallerde borcun herhangi bir ihtara gerek olmaksızın muaccel hale gelebileceğini; Banka’nın bu
suretle ödenmesi gerekli hale gelen alacaklarının tahsili için yasal yollara başvurmaya yetkili
olduğunu; temerrüt tarihinden itibaren TCMB tarafından belirlenen azami temerrüt/gecikme faiz
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oranının uygulanacağını; bu faiz oranının TCMB tebliğleri ile değiştirilmesi halinde, değişen
oranların uygulanmasını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Madde 14. Müşteri, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatın kendisine tanıdığı
haklar çerçevesinde, işbu Sözleşme’nin imza tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içinde Banka’ya
bildirimde bulunmak şartıyla, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin işbu
Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir.
Müşteri, cayma bildirimini Banka’ya göndermesinden sonraki 30 (otuz) gün içinde anaparayı ve
kredinin kullanıldığı tarihten anaparanın geri ödendiği tarihe kadar olan sürede tahakkuk eden,
krediye uygulanan (indirimli) faiz oranı üzerinden hesaplanmış faizi ve bu tutar üzerinden
hesaplanmış KKDF ve BSMV’yi ödemek zorundadır. Bu süre içinde bu ödemelerin tamamen
yapılmaması halinde Müşteri işbu Sözleşme’den caymamış sayılacaktır.
Müşteri’nin bu Madde hükümleri çerçevesinde Sözleşme’den caymamış sayıldığı durumlarda,
cayma bildiriminde bulunmasından sonraki 30 (otuz) günlük süreye denk gelen kredi taksitlerinin
geç ödenmesi sebebiyle oluşacak temerrüt faizi Müşteri tarafından ödenecektir.
Cayma halinde, kamu kurum ve kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenen masraflar Müşteri’ye ait
olup bu masrafların Müşteri’ye iadesi söz konusu olmayacaktır.
Madde 15. Müşteri, ödenmeyen borçlarından dolayı Banka’nın kendisine göndereceği her bir
ihtarname ve ihbarname için Banka’nın Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve BDDK
tarafından düzenlenen ilgili Yönetmelikler gereğince yapacağı masrafları hesap bakiyesinin
yetersiz olması durumunda müşterinin açık talimatı ile kredi limitinden tahsil edilmesini kabul ve
taahhüt eder.
Madde 16. Tarafların karşılıklı edimlerini yerine getirmesi, süreli sözleşmelerde ise sürenin sona
ermesi halinde sözleşme kendiliğinden sona erecektir.
Madde 17. Taraflardan birinin sözleşmede yer alan yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde
diğer taraf kendi yükümlülüklerini yerine getirmek ve yazılı olarak bildirim yapmak kaydı ile
sözleşmeyi fesih etme hakkına sahiptir. Sözleşmenin feshi, tarafların birbirlerinden olan hak ve
alacaklarını ortadan kaldırmaz. Sözleşmede yer alan muacceliyet ve temerrüt hükümleri ile fesih
şartları birbirinden ayrı değerlendirilir.
İşbu Sözleşme dairesinde kullandırılan Kredi’ye/Krediler’e ilişkin olarak, Müşteri’ye verilen ve
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 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiş ve imzalanmıştır.
(Müşterinin kendi el yazısı ile “Sözleşme’nin 1 (bir) nüshasını teslim aldım.” ibaresi eklenmelidir.)
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