Sayın Müşterimiz,
01/07/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Kredili Ticari Mevduat Hesabı’nın faiz işleyiş
metodunda gerçekleştirilecek değişik ile, akdi faiz tahakkuku üç aylık devreler yerine aylık
devrelerde tahakkuk ettirilecektir. Akdi faizin müşterimizden tahsil edilememesi halinde
tahakkuk eden faiz miktarı anaparaya dahil edilmeden ayrı bir faiz hesabında izlenecektir.
Böylece yeni yapı ile, tahakkuk etmiş olan faiz tutarı anaparaya dahil edilmeyecek ve bileşik faiz
uygulanmayacaktır. Ilk faiz tahakkuk döneminiz kredi kullanmanız halinde 31/07/2014 tarihidir.
İmzalamış olduğunuz Genel Kredi Sözleşmesi’nin “Kredili TicariMevduat Hesabı” başlıklı 33.
maddesinin 01/07/2014 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni metnini aşağıda bilgilerinize
sunarız.
“Madde 33- Kredili Ticari Mevduat Hesabı
Müşteri, Sözleşme ile açılan kredinin Banka tarafından kısmen veya tamamen kredili Ticari
Mevduat Hesabı

olarak

kullandırılması

halinde, işbu kredili

Ticari Mevduat Hesabı

Hakkında Sözleşme’nin ilgili diğer hükümleri ile birlikte aşağıdaki hükümlerinin de geçerli
olacağını kabul eder.
Kredili Ticari Mevduat Hesabı limiti, Sözleşme limitini aşmamak kaydıyla Banka’ca belirlenir.
Banka, Kredili Ticari Mevduat Hesabından kullandırdığı kredilere, kredinin kullanılma
tarihinden itibaren aylık faiz dönemleri itibariyle Banka’da cari kısa vadeli kredi faiz oranı
üzerinden faiz tahakkuk ettirecektir. Hesabın açıldığı gün ya da Müşteri’nin ödeme
yapabileceği gün dikkate alınarak
aylarda

başlangıçta belirlenebilecek olan

gün,

izleyen

faiz tahakkukuna esas teşkil edecektir. Söz konusu kredili Ticari Mevduat

Hesabı, alacak bakiye verdiği sürece bir mevduat hesabı gibi çalışacak ve Banka’nın diğer
vadesiz ticari mevduat hesap uygulamaları geçerli olacaktır. Işbu hesaba bileşik faiz
uygulanmayacaktır.
İşbu hesapla ilgili olarak Müşteri talep etmesi halinde Banka, Müşteri’nin Sözleşme’deki
adresine her ay sonu Hesap Bildirim Cetveli (ekstre) gönderecek olup, ekstrelerdeki borç
faizi, fon ve gider vergisinden müteşekkil tutarı, limit müsait olsa dahi Banka’ya nakden
ve defaten ödeyeceğini Müşteri kabul eder. Banka’nın Müşteri’nin kredi limitinin müsait
olması durumunda ve her defasında ayrıca Banka tarafından uygun görülmesi kaydıyla
faiz, fon ve gider vergisinden müteşekkil tutarı, hesabına borç yazılabileceğini Müşteri
kabul eder.

Banka tarafından kredili Ticari Mevduat Hesabı adı altında Müşteri’ye açılan hesap,
Müşteri’nin Vadesiz Mevduat Hesabı ile bağlantılı olduğundan, Banka, Müşteri’nin
kredili Ticari Mevduat Hesabı’ndan kaynaklanan borcunu, hesabına yatırılan para veya
gelen havale bedelinden, valör hükümleri çerçevesinde anında veya gün sonlarında
herhangi bir ihbara lüzum olmaksızın mahsup etmeye yetkilidir.
Müşteri, gerek Sözleşme kapsamında, gerekse imzaladığı ve/veya imzalayacağı diğer her
nevi sözleşme, taahhütname, talep vs. nedeniyle ödemesi gereken/tahakkuk edecek
olan borçlar, çek bedelleri, taksit tutarı, sigorta prim bedelleri ile her nevi ücret, komisyon
ve masrafların, mevduat hesaplarında yeterli bakiye bulunmaması halinde kredili Ticari
Mevduat Hesabı kullandırılarak, borç yansıtılmak suretiyle Banka tarafından kendisinden
tahsil edilebileceğini kabul eder. Müşteri, mevduat hesap bakiyesinin müsait olmadığı
durumlarda, verdiği havale emirlerinin kredili Ticari Mevduat Hesabı’na borç kaydedilmek
suretiyle gerçekleştirilebileceğini kabul eder.
Herhangi bir nedenle kredi limitinin aşılması halinde Müşteri,

kredi limitinin aşılan

kısmından da Sözleşmenin temerrüt hükümleri çerçevesinde sorumlu olacağını, kabul
eder.”
Saygılarımızla,
Burgan Bank A.Ş.

