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MÜŞTERİ NO : 

ADI SOYADI : 

KREDİLİ MEVDUAT HESABI (AÇIK HESAP) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 

MADDE 1 – AMAÇ 

İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Türkiye Halk Bankası A.Ş. (Bundan sonra “Banka” olarak anılacaktır.) ile 

diğer taraftan son sayfada isim ve imzası bulunan Müşteri’nin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında 

Kanun’un 23. maddesi ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Tüketici Kredisi Sözleşmeleri 

Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda talep ettiği ve vadesiz mevduat hesabında var olan aktifinden fazlasının 

kullanımına ilişkin Kredili Mevduat Hesabı’na (Bundan sonra “KMH” olarak anılacaktır.) ilişkin genel şartların 

Müşteri tarafından incelenerek değerlendirilmesi ve Müşteri’nin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. İşbu 

form düzenlendikten sonra 1 iş günü geçerlidir. Bu süre boyunca Banka, belirtilen koşullarda değişiklik yapma, 

yeni koşullar talep etme ve kredi tahsis kararını yenileme hakkına sahiptir.  

MADDE 2 – KREDİ BİLGİLERİ 

Kredinin Türü Belirsiz Süreli KMH 

Gecikme / Temerrüt 

Faiz Oranı 

(Aylık ve Yıllık) 

Tahsil tarihinde TCMB 

tarafından yayımlanan 

Kredi Kartı İşlemlerinde 

Uygulanacak Azami Faiz 

Oranları Hakkında Tebliğ 

ile belirlenen azami oran 

uygulanacaktır. 

Kredi Limiti(*) TL 

Akdi Faiz Oranı (Aylık) % 

Akdi Faiz Oranı (Yıllık) % 

KKDF % 

BSMV % 

(*)Banka yukarıda belirtilen kredi limitini güncel yasal mevzuat ile kendi politikaları doğrultusunda 

belirleyecek olup, kredinin Banka tarafından onaylanmasının ardından nihai limit Banka tarafından Müşteri’ye 

yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla bildirilecektir.  

MADDE 3 – TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET VE MASRAFLAR 

3.1. Müşteri, tahakkuk eden faizi, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) ve Banka Sigorta 

Muameleleri Vergisi (BSMV)’ni ödemekle yükümlüdür. 

3.2. Müşteri ile KMH Sözleşmesi akdedilmesi halinde, Sözleşme yürürlükte olduğu süre boyunca Bankanın 

akdi faiz oranında değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır. Banka tarafından,  faiz oranında değişiklik yapılması 

hâlinde, bu değişikliğin yürürlüğe 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.  

3.3. 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 Banka’nın kendisine göndereceği her bir ihtarname ve/veya ihbarname için 

Banka’nın yapacağı masrafları ile Banka’nın Sözleşme’den doğan haklarının korunması ve infazı için yapacağı 

noter, mahkeme, icra, harç masrafları ve vekâlet ücretinden sorumlu olacaktır. 

3.4. 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. 

3.5. 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 
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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. 

MADDE 4 – CAYMA HAKKI 

4.1. Müşteri, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Sözleşme’nin kurulduğu tarihten 

itibaren 14 gün içinde yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı yolu ile bildirimde bulunarak herhangi bir gerekçe 

göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir. Ancak Sözleşme’nin bir 

örneğinin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verildiği tarihin Sözleşme’nin kurulduğu 

tarihten daha sonra olması durumunda bu süre, tüketicinin Sözleşme’nin bir örneğini aldığı tarihten itibaren 

başlar. 

4.2. 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 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. 

4.3. Cayma hakkının kullanılması halinde 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 5 – GECİKME/TEMERRÜT, GECİKME/TEMERRÜT FAİZİ, MUACCCELİYET VE 

GECİKMENİN/TEMERRÜDÜN HUKUKİ SONUÇLARI 

5.1. Müşteri tarafından Banka’nın belirleyeceği esaslara göre aylık/üç aylık dönemlerde tahakkuk edecek faiz 

ve fer’iler tahakkuk tarihinde ödenecektir. Tahakkuk tarihinde ödeme yapılmaması halinde, 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.  

5.2. Banka; Müşteri’nin, KMH’ı yılda bir kez alacak bakiye verecek duruma getirmemesi, Sözleşme 

hükümlerine uymaması, başka kredi borçlarına muacceliyet verilmesi, Müşteri hakkında iflas kararı verilmiş 

olması ve  gerekli göreceği diğer hallerde borcu herhangi bir ihtara gerek olmaksızın muaccel hale getirebilir.  

Banka’nın bu suretle ödenmesi gerekli hale gelen alacaklarının tahsili için Müşteri hakkında yasal takibat yapma 

etkisi 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. 

5.3. 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. 

5.4. Gecikme/temerrüt hali de dahil olmak üzere kredi sözleşmelerine dayanılarak yapılan her türlü işlemde 

bileşik faiz uygulanamayacaktır. 

MADDE 6 – TEMİNATLAR 

6.1. Müşteri, gerek bu krediden, gerekse Banka’yla imzalamış olduğu başka sözleşmelerden ve/veya herhangi 

bir nedenden doğmuş veya doğacak her türlü vergi, resim, harç, icra ve yargılama giderleri, sigorta masrafları 

ve Sözleşme gereğince Banka’ya borçlu olduğu tüm tutarların teminatı olarak; Banka’nın kabul edeceği nitelik, 

şart ve tutarda maaş blokesi, kefalet, ipotek, nakit hesabı, altın hesabı, döviz tevdiat hesabı, devlet tahvili, hazine 

bonosu, Banka’mız yatırım fonu katılma belgesi rehni de dahil, her türlü teminat tesisini ve Banka’nın ilave 

teminat istemeye yetkili olduğunu kabul ve taahhüt eder. 
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6.2. Müşteri’nin edimlerine karşılık olarak alınacak şahsi teminatlar her ne isim altında olursa olsun adi kefalet 

sayılacaktır. Müşteri’nin alacaklarına karşılık karşı tarafça verilen şahsi teminatlar ise diğer kanunlarda aksine hüküm 

bulunmadıkça müteselsil kefalet sayılacaktır. 

6.3. Müşteri’nin yapmış olduğu işlemler nedeniyle kıymetli evrak niteliğinde sadece nama yazılı ve her bir 

taksit ödemesi için ayrı ayrı olacak şekilde senet düzenlenebilir. Bu fıkra hükümlerine aykırı olarak düzenlenen 

senetler Müşteri yönünden geçersizdir. 

MADDE 7 – SİGORTA 

7.1. Kredi ile ilgili ihtiyari nitelikteki sigortaların yaptırılması zorunlu değildir. Müşteri tarafından, Banka’nın 

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. 

7.2. Süresi biten sigortaların poliçe yenilemeleri Müşteri tarafından düzenli olarak yapılarak poliçe vade 

tarihinden önce Banka’ya iletilir. Müşteri, vade tarihinde yenilenmeyen poliçeler için Banka’yı poliçelerin 

yenilenmesi hususunda bizzat yetkilendirebilir. Müşteri tarafından vade tarihinde yenilenmeyen poliçeler veya 

hiç sigorta yaptırılmaması nedeniyle doğabilecek zararlardan Banka sorumlu değildir.  

MADDE 8 – BİLGİLENDİRME 

Müşteri’nin kredi talebinin olumsuz sonuçlanması halinde, banka bu durumu derhal ve ücretsiz olarak 

Müşteri’ye yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla bildirilecektir. Bu doküman, Tüketici Kredisi hakkında 

genel bir bilgilendirme formudur. Banka, bu bilgileri vermekle kredi açmayı taahhüt etmiş sayılmaz. 

Değerlendirme sonucunda uygun bulunduğu takdirde kredi açılacaktır. 

İşbu bilgi formu iki nüsha olarak düzenlenmiş ve imzalanmış olup, bir nüshası ……/……/…… tarihinde 

Müşteri’ye verilmiştir.  

 MÜŞTERİ 

Adı Soyadı (Unvanı) 
 

TCKN / YKN  

Telefon (........)............................... 

Adres 

 

Yandaki alana “tarih” ve “teslim 

aldım.” ifadesini yazmayı 

unutmayınız. 

“İşbu Form ve eklerinin bir nüshasını ……/……/…… tarihinde 

elden ..................................................................” 

İmza 

 

 

 

 
Türkiye Halk Bankası A.Ş. 

................................................Şubesi 

Yetkili  

Adı-Soyadı/Unvanı/İmza  

Şube Müdürü  

Adı-Soyadı/Unvanı/ İmza 
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