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KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 
 
Müşteri No    :..................................................... 
Adı ve Soyadı  :............................................................ 
 

MADDE 1 –İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki 
Kanun’un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin kurulmasından makul bir süre öncesinde 
verilmek üzere, kredi sözleşmesinin koşulları konusunda  tüketiciye bilgi vermek amacı ile 
hazırlanmıştır. 
 

MADDE 2 – Kredi Kuruluşu 

Türkiye Halk Bankası A.Ş. 

Barbaros Mahallesi Şebboy Sokak No :4 34746 Ataşehir / İSTANBUL 

Telefon: (0216) 503 70 70   

Resmi web sitesi: www.halkbank.com.tr 

Müşteri Hizmetleri: 444 0 400 – Halkbank Dialog 

 

MADDE 3- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler 
doğrultusunda (……………………….) TL (Yalnız ……………………………………) limitli Kredili 
Mevduat Hesabı (kısaca KMH olarak anılacaktır.) aylık %(...............) faiz oranıyla açılması icin 
anlaşmaya varılmıştır. 
 

Belirsiz süreli kredi sözleşmelerinde faiz oranında değişiklik yapılması hâlinde, bu değişikliğin 
yürürlüğe girmesinden 30 gün önce, tüketiciye kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı 
aracılığıyla yazılı olarak bildirilmesi zorunludur. Bu bildirimde, yeni faiz oranının yürürlüğe 
girmesinden sonra yapılacak ödemelerin tutarı, sayısı ile aralıklarının değişmesine ilişkin 
ayrıntılara yer verilir. Faiz oranının artırılması hâlinde, yeni faiz oranı geriye dönük olarak 
uygulanamaz. Tüketici, bildirim tarihinden itibaren en geç 60 gün içinde borcun tamamını 
ödediği ve kredi kullanmaya son verdiği takdirde faiz artışından etkilenmez. 
Faiz veya ücretin yıllık %20’den fazla artacağını öngören değişiklikler için ayrıca talep alınması 
zorunludur. 
Faiz veya ücretlerdeki değişiklikler müşteriye en az 30 gün önce etkin bir yolla bildirilir. Bu 
bildirim üzerinden müşterinin, yeni dönem başladıktan itibaren 15 gün sonrasına kadar 
ürünün veya hizmetin kullanımından vazgeçme hakkı vardır. Bu hakkın kullanılması halinde 
müşteriden yeni döneme ilişkin olarak ilave faiz veya ücret talep edilemez. Vazgeçme hakkını 
kullanan müşteriye banka, bu hizmeti vermeyi durdurabilir.  
 

MADDE 4- Müşteri, Banka tarafından kendisine talebi doğrultusunda vadesiz Türk Lirası 
mevduat hesabına bağlı olarak tanımlanan Kredili Mevduat Hesabı’nın aşağıda belirtilen 
hükümlere tabi olacağını kabul ve taahhüt eder. 
 

MADDE 5- 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 6- 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 müşteriden açık talep/talimat alınacaktır. 

http://www.halkbank.com.tr/
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MADDE 7- 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 8- Müşteri, Banka’nın belirleyeceği esaslara göre aylık/üç aylık dönemlerde tahakkuk 
edecek faiz ve fer’ilerini tahakkuk tarihinde ödeyeceğini, ödeme yapılmaması ve limitin müsait 
olması halinde, müşterinin açık talimatı ile, Banka’nın ödenen faiz ve fer’ilerini limitten 
karşılama yetkisi bulunduğunu, müşterinin açık talimatı olması halinde Bankanın bu yetkiyi 
kullanılıp kullanmamata serbest olduğunu, 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 Hesabını yılda bir kez alacak bakiye verecek duruma 
getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.  
 
MADDE 9- Müşteri ve kefil; 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 ve haczine hiçbir 
itirazi kayıt ileri sürmeksizin muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt eder.  
 
MADDE 10- Banka, müşterinin talep ettiği haberleşme aracıyla masrafı müşteri tarafından 
ödenmek kaydıyla KMH hesap ekstresini göndermekle yükümlüdür. Müşteri KMH hesap 
ekstresi eline geçmese dahi Banka’ya karşı sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.  
 
MADDE 11- Müşteri; KMH’ı yılda bir kez 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 ve 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 oranının uygulanacağını, bu 
faiz oranının TCMB tebliğleri ile değiştirilmesi halinde, değişen oranların uygulanmasını kabul, 
beyan ve taahhüt eder.  
MADDE 12- 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 
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yetersiz olması durumunda müşterinin açık talimatı ile kredi limitinden tahsil edilmesini kabul 
ve taahhüt eder. 
 
MADDE 13- Müşteri, 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart 
ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. 
Müşteri, krediden faydalandığı hallerde, anaparayı ve kredinin kullanıldığı tarihten anaparanın 
geri ödendiği tarihe kadar olan sürede tahakkuk eden faizi en geç cayma bildirimini bankaya 
göndermesinden sonra 30 gün 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. Müşteriden, 
hesaplanan akdi faiz ve bir kamu kurum veya kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenmiş olan 
masraflar dışında herhangi bir bedel talep edilemez. 
 
MADDE 14- Tarafların karşılıklı edimlerini yerine getirmesi, süreli sözleşmelerde ise sürenin 
sona ermesi halinde sözleşme kendiliğinden sona erecektir. 
 
MADDE 15- Bankanın uygun görmesi halinde KMH sözleşmesine teminat olarak şahsi kefalet 
talep edilebilecektir.   
 
MADDE 16-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 bilgi formu iki nüsha olarak düzenlenmiş ve imzalanmış olup, bir nüshası  
…………………tarihinde müşteriye verilmiştir. 

   İMZA 
 
 
 
 
Müşteri 
ADI SOYADI (ÜNVANI):  
ADRES: 
 
TELEFON: 

İMZA 
 
 
 
     Türkiye Halk Bankası A.Ş. 

Ticaret Sicil No: 862070, Barbaros Mahallesi Şebboy Sokak No:4 34746 Ataşehir/İstanbul, Tel: (216) 503 70 70, 
Faks:  (212) 340 93 99 www.halkbank.com.tr 

 


