BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ
Sözleşme No :
Bir taraftan BURGAN BANK A.Ş.

GENEL MUHASEBE

Şubesi (“Banka” olarak anılacaktır)

diğer taraftan
(“Müşteri” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı koşullarda ve
tüm hükümleri taraflarca ayrı ayrı müzakere edilerek varılan mutabakat çerçevesinde, Bireysel Kredi
açılması için işbu bireysel kredi sözleşmesi (“Sözleşme”) akdedilmiştir.
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Toplam Anapara, Faiz Vergi/Fon Geri
:
Ödeme
Temerrüt Faiz Oranı

:

Yıllık Maliyet Oranı

:

Kredi Tahsis Ücreti

:

1. Kredinin Kullandırılmasında Banka’nın Yetkileri
Banka, krediyi tamamen veya kısmen kullandırıp kullandırmama, kullandırma şartlarını tespit, krediyi
durdurma, kredi limitlerini azaltma veya kredinin tamamını her an kesme yetkisine kayıtsız şartsız
sahiptir. Ayrıca, işbu kredi sözleşmesi imzalanmış, istenilen teminatlar verilmiş olsa dahi, Banka krediyi
kullandırmayabilir.
Banka, limiti aşan miktarda kredi kullandırdığı takdirde, Müşteri, limiti aşan kısım için de bu sözleşme
hükümlerinin uygulanacağını kabul eder. Banka uygun gördüğü takdirde kredinin tamamını veya bir
kısmını, bu sözleşme hükümleri dairesinde, bu kredinin açılmış olduğu şubeden başka bir veya birden
ziyade şubesine nakledebilir. Müşteri, kredinin veya riskin nakli halinde, verilmiş ve verilecek
teminatların, aynı şartlarla diğer şubeler için de geçerli olacağını kabul eder.
Banka bu krediyi Müşteri adına açılacak mevduat hesabına virman yaparak veya borçlu hesaptan yahut
bloke bir hesaptan ödemek sureti ile kullandırabileceği gibi Müşterinin mal ve hizmet alımında, mal satan
veya hizmeti sunan kişi ya da ticari işletme namına açılacak hesaba ödeme, virman yapma sureti ile ya da
satıcı kişi veya ticari işletme namına bloke çek düzenleyip bu çekleri doğrudan ilgili kişi veya ticari
işletmeye ya da ticari işletmeye iletilmek üzere müşteriye teslim ederek de kullandırabilir. Müşteri, mal
ve/veya hizmet alımının gerçekleşmemesi sebebi ile veya herhangi bir nedenle bloke çekleri
kullanmaktan vazgeçtiği takdirde bu çekleri Banka’ya iade etmeyi taahhüt eder.

Müşteri, kredinin açılması, gerekli virmanların yapılması hususunda bankayı şimdiden yetkili
kılmaktadır. Kredinin, belirtilen vade tarihine kadar anapara, faiz, vergi, vs. ile birlikte ödenmemesi
halinde bu sözleşme ile açılan bireysel kredi için sözleşmenin 9. madde hükmü uygulanır.
2. Kredinin Geri Ödemesi
Müşteri ve Kefiller, işbu sözleşme gereği tahsis edilen krediyi, sözleşmenin sonundaki geri ödeme
planında bulunan vade ve meblağları belirtilen taksitlerle ödemeyi kabul ve taahhüt ederler.
Taksit tarihinde müşteri hesabında yeterli bakiye olmaması durumunda Müşteri'nin kendisine
tanımlanmış Kredili Mevduat Hesabı'ndan taksit tutarının tamamen veya kısmen tahsil edilmesine ilişkin
kabul beyanı müşteri tarafından Kredili Mevduat Ek Hesap Sözleşmesi'nde belirtilir ise, Banka tarafından
taksit tutarının tamamen veya kısmen tahsili MüşterininKredili Mevduat Hesabı'ndan sağlanabilecektir.
Müşteri ve Kefiller, kredinin kullandırılmaya başlanılmasından tamamen tasfiye tarihine kadar geçecek
süreye taalluk etmek üzere işleyecek kredi faizi, fon, BSMV ve diğer masrafların tahsilinde, işbu
Sözleşme hükümlerinin cari ve muteber olacağını kabul ve taahhüt ederler.
Kredi müşterisi ve kefiller, iş bu sözleşmeden doğan borçlarını geri ödeme planında belirtilen taksit
ödeme tarihlerinde ödemediği takdirde, sözleşme faiz oranına, bu oranın %30 fazlasının ilavesi ile
bulunacak gecikme faizi, ayrıca bu faizin fon ve gider vergisini de ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
Gecikme faizi taksit tutarının ödenmesi gerektiği vade tarihi ile ödendiği tarih arasından geçen gün sayısı,
taksit tutarı ve kredinin yıllık akdi faiz oranının %30 fazlasıyla hesaplanacak faiz oranının çarpımının
36000 sayısına bölünmesi marifetiyle hesaplanmaktadır.
3. Banka'nın İlave Teminat İsteme Yetkisi
Müşteri, Kefil/Kefillerin ödeme gücünü kaybetmesi veya alınan teminatların değer yitirmesi gibi
nedenlerle teminatların tamamlanması gerektiği veya teminatsız kullandırılan kredilerde Müşteri'nin mali
durumu ve o güne kadar taksitleri vadesinde ödeyip ödemediği dikkate alınarak Banka'nın yeni
kefil/kefiller gösterme, hayat sigortası yaptırarak Banka'yı poliçelerde dain-i mürtehin gösterme, ipotek,
rehin, tesis edilmesi talep etme hakkının bulunduğunu kabul eder.
Buna ilaveten, Müşteri'nin Banka çalışanı olması ve herhangi bir nedenle Banka'daki işinden ayrılması
durumunda Banka Müşteri'den kefil göstermesini ve/veya hayat sigortası yaptırarak bu sigortadan doğan
haklarını Banka lehine rehnetmesini ve poliçelerde Banka'yı dain-i mürtehin göstermesini isteme
yetkisine sahiptir.
4. Dövize Endeksli Kredi
Müşterinin talebi ve bankanın da kabulü kaydıyla, bu kredi dövize endeksli kredi olarak kullandırım
tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden hesaplanacak TL olarak kullandırılabilir. Bu
durumda bir de, yabancı para cinsinden ödeme tablosu yapılarak sözleşmeye eklenecektir.
Dövize endeksli kredinin geri ödemeleri, ödeme tablosunda gösterilen tarih ve miktarlarda aynen veya
ödeme gününde Bankanın o yabancı para için uyguladığı efektif satış kuru üzerinden hesaplanacak TL
karşılığı olarak yapılacaktır. Müşteri, dövize endeksli ve diğer endeksli kredilerde Kaynak Kullanımı
Destekleme Fonu kesintilerinin, taksit tutarı içindeki anaparanın kur farkı veya endeks farkı ile dönem
faizinin cari kurdan Türk Lirası karşılığı veya fark faizinin toplam tutarı üzerinden hesaplanmasını,
dövize endeksli taksitli kredilerde taksit tutarı içindeki anapara kur farkının hesaplanmasında taksit ödeme

tarihindeki cari kur ile kredinin kullandırıldığı tarihteki kur arasındaki farkın esas alınacağını ve taksit
tarihlerinde ödeyeceğini, ayrıca taksit içindeki anapara kur farkı tutarı ile faiz tutarı üzerinden
hesaplanacak Banka Sigorta Muamele Vergisini de taksit tarihlerinde ödeyeceğini kabul ve beyan eder.
Müşteri, kredinin açılması, gerekli virmanların yapılması hususunda bankayı şimdiden yetkili
kılmaktadır. Kredinin, belirtilen vade tarihine kadar anapara, faiz, vergi vs. ile birlikte ödenmemesi
halinde, bu sözleşme ile açılan bireysel kredi için sözleşmenin 9. madde hükmü uygulanır.
5. Erken Ödeme
Kredi Borçlusu, Banka’ya borçlandığı toplam miktarı önceden ödeyebileceği gibi aynı zamanda vadesi
gelmemiş bir ya da birden çok taksit ödemesinde de bulunabilir. Kredi borcunun bir bölümünün veya
tamamının vadesinden önce ödenmesi sırasında Kredi Borçlusu’nun vadesi geçmiş ve ödenmemiş
taksitlerinin bulunması halinde, gecikme faizi eklenen taksit tutarı/tutarları ile ödenmemiş olan her türlü
masraflar öncelikle tahsil edilir.
Kredi Borcunun Bir Bölümünün ya da Tamamının Vadesinden Önce Ödenmesi durumunda Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanun'un ilgili hükümleri saklı olmak kaydı ile:
a- Kredi Borcunun Bir Bölümünün Vadesinden Önce Ödenmesi: Kredi Borçlusu ve Müteselsil Kefiller;
bir taksitten az olmamak kaydıyla Kredi’den doğan bakiye borcun bir bölümünü vadesinden önce
ödemeyi talep ettikleri takdirde; ödenen son taksitten sonra kalan ana para borcuna, ödenen son taksit
tarihi ile ara ödeme yapılan tarih arasında geçen günler için bu Sözleşme şartları dahilinde ve meri
mevzuat çerçevesinde Bankaca belirtilen faiz oranları üzerinden faiz indirimi tahakkuk ettirilecektir.
Kredi Borçlusu ve Müteselsil Kefiller faiz ve ferilerini Banka’ya ödedikten sonra; Banka erken yatırılan
tutarı son taksit ödendikten sonra kalan anaparadan düşerek oluşacak yeni bakiye için yeni bir geri ödeme
planı çıkaracaktır.
b- Kredi Borcunun Tamamının Vadesinden Önce Ödenmesi: Kredi Borçlusu, Banka tarafından kendisine
tahsis edilen Kredi’den doğan bakiye borcunu vadeden önce ve tümüyle kapatmayı talep ettiği ve söz
konusu ödemeyi yapacağı günü Banka’ya bildirdiği takdirde, erken kapatma sırasında ödenecek tutar ve
yapılacak faiz indirimi, meri mevzuatın izin verdiği esaslar çerçevesinde belirlenir.
Kredi Borçlusu, Banka tarafindan belirlenen erken kapama tutarını, taahhüt ettiği gün içinde Banka’ya
ödemedigi takdirde, erken kapama başvurusu hiç yapılmamış sayılarak normal geri ödeme planının
işlemeye devam edeceğini ve daha önce ödemiş olduğu geri ödeme tutarlarına ilişkin fon, vergi iadesi vs.
yapılmayacağını, Banka’nın bundan dolayı herhangi bir sorumluluğu olmayacağını kabul eder.
6. Banka’nın Rehin ve Hapis Hakkı
Müşteri, Bankadaki her türlü hak ve alacakları üzerinde Banka’nın rehin ve hapis hakkı olduğunu kabul
eder. Ayrıca, işbu sözleşme gereğince verilen veya verilecek olan her türlü teminatların, hak ve
alacakların, mevduat hesapları, bloke hesapları, nakit, esham, tahviller ile emanet veya serbest depo
suretiyle verilen emtia ve emtiayı temsil eden belgeler, konşimentolar, tahsile verilen çekler ve sair tüm
kıymetli evrak üzerinde Banka’nın herhangi bir ihbara gerek olmaksızın takas ve hapis hakkı ile borçlu
cari hesaptan alacaklı cari hesaba da dahil olmak üzere her türlü virman yetkisi olduğunu; mevcut ve
ileride doğabilecek Banka alacaklarına karşı teminat teşkil ettiğini ve bu sebeple de rehinli olduğunu
Müşteri kabul eder.
7. Banka’nın Müşteriye Verdiği Makbuzlar
Banka’nın Müşteri’ye vereceği makbuzlarda, alacaklarının aslı ile faiz, masraf, komisyon, Banka
ve Sigorta Muameleleri Vergisi ve sair teferruatına ilişkin haklarının saklı tutulduğuna dair bir kayıt
bulunmasa dahi, Müşteri, Banka’nın bu alacaklarını da tamamen ödemeyi ve bu kaydın

konulmamasından dolayı Banka’ya karşı borçların sükut ettiği yolunda bir itiraz veya def’ide
bulunmamayı kabul ve taahhüt eder. Müşteri’nin elinde bulunan belgeler ile Banka kayıtları arasında
farklılık olması halinde, Banka kayıtları esas olacaktır. Müşteri’nin borcu, Banka kayıt ve defterine
göre, asıl ve fer’ileriyle birlikte tamamen ödeninceye kadar devam eder.
8. Vergi ve Masraflar
Müşteri, mevzuat gereğince ileride konulabilecek vergi, harç ve fonları ile halen mevcut olanlarda
değişiklik yapılması nedeniyle oluşabilecek farkların, mevzuat gereğince KKDF ve BSMV oranlarında
meydana gelebilecek değişikliklerin, değişiklik tarihinden itibaren Bankaca hesabına yansıtılacağını,
ilerde yürürlüğe konulacak vergi, resim ve harç benzeri her türlü mali yükümlülüğün kendisi tarafından
karşılanacağını kabul ve beyan eder. Müşteri, işbu sözleşme ile ödemeyi taahhüt ettiği gider vergisini
Banka'nın vergi dairesine yatırmadan talep ve tahsile hakkı olduğunu, Müşteri'nin temerrüdü sebebiyle
aleyhine takip ve dava açılması halinde de gider vergisini ilgili vergi dairesine ödemeden takip ve
davada Banka'nın kendisinden talep edebileceğini kabul eder.
Müşteri ve Kefiller, ödenmeyen taksitleri olursa bundan dolayı Banka’nın kendilerine göndereceği
ihbar ve ihtarnameleri için yapacağı her türlü masrafları ve benzeri giderleri nakden ve defatem
ödemeyi kabul ve taahhüt ederler.
Ayrıca Müşteri, Bankanın talebi halinde ve Banka tarafından belirlenen miktarlarda; istihbarat ücreti,
kredi tutarı üzerinden kullandırım komisyonu, dosya masrafı, geri ödeme planında değişiklik yapılması
halinde değişiklik ücreti, kredinin erken kapatılması halinde erken kapama ücreti, rehin ve ipotek fek
ücreti,ödemeyi de kabul ve taahhüt eder.
9. Kefalet ve Kefillerin Sorumluluğu
Bu sözleşmenin sonunda imzası bulunan kefil veya kefiller, müşterinin bu kredi sözleşmesi
nedeniyle faiz, fon, vs dahil borçlandığı geri ödeme planındaki toplam meblağın ödenmesini, kefil
olarak tekeffül ederler. Kefiller, bu kredi sözleşmesinin kefaletin niteliğine aykırı olmayan
maddelerinin tamamı ile, temerrüt halinde temerrüt hükümlerinin kendileri için de aynen
uygulanacağını beyan ve kabul ederler.
Kefiller,Türk Borçlar Kanunu (“TBK”) 582’nci maddesi gereği müteselsil kefaletin sözleşme sebebiyle
doğmuş borçları kapsadığı gibi ileride doğması muhtemel borçları da kapsayacağını kabul ederler.
Kefiller, Müşteri’nin borcunu vadesinde ödememesi gibi açıkça ödeme güçsüzlüğü içinde olduğunun
ortaya çıkması halinde, TBK 586’ncı maddesi kapsamında Müşteri takip edilmeden veya taşınmaz rehni
paraya çevrilmeden, Banka’nın kendilerine başvurabileceğini kabul ederler.
Banka, TBK 592’nci maddesi gereği, Kefillerin borcu ödediği takdirde borcu ödeyen Kefillerin haklarını
kullanmasına yarayabilecek borç senetlerini teslim edecek ve gerekli bilgileri Kefillere verecektir. Yine,
Banka, kefalet sırasında var olan veya asıl borçlu tarafından alacak için sonradan sağlanan rehinleri ve
diğer güvenceleri de kefillere teslim edecek veya bunların devri için gerekli işlemleri yapacaktır, ancak
Banka’nın diğer alacaklarının varlığı halinde, sahip olduğu rehin ve hapis haklarının öncelikli olması
sebebiyle bu maddede anılan teslim ve devir işlemlerini alacaklar tamamen tasfiye edilinceye kadar
yerine getirmeyebilecektir.
Kefiller, TBK 598’inci maddesi gereği işbu kefaletin süresiz olarak verildiği, bir gerçek kişi tarafından
verilmiş olan kefaletin, işbu kefalet sözleşmesinin kurulmasından başlayarak on yılın geçmesiyle
kendiliğinden ortadan kalkacağı, kefalet süresi, en erken kefaletin sona ermesinden bir yıl önce yapılmak
kaydıyla, Kefillerin kefalet sözleşmesinin şekline uygun yazılı açıklamasıyla, azamî on yıllık yeni bir
dönem için uzatılabileceği, kefalet tüzel kişi tarafından verilmesi durumunda on yıllık sürenin söz konusu

olmadığını, Banka tarafından Müşteri’ye açılan kredilerden dolayı kredinin açılma şekli ve nevine göre
keza, sözleşmede yer alan tüm hususlardan da Banka'ya karşı sorumlu ve yükümlü olduklarını kabul
ederler.
Kefiller, Banka'nın elinde Müşteri’nin borcuna özellikle tahsis edilmemiş olan rehinler mevcutsa,
Banka’nın bu rehinlerin nakde tahvilinden elde edecek paraları önce işbu kefaletle ilişiği olmayan alacak
taleplerini karşılamak için kullanmaya yetkili olduğunu kabul ederler.
Kefiller, Banka'nın kendi haklarını korumasını sağlamak üzere, Müşteri veya diğer kefillerden herhangi
birinin iflas etmiş olduğu, malların defterinin tutulduğunu, iflas erteleme veya konkordato talebinde
bulunulduğu ya da vefat halini öğrendikleri anda derhal Banka'ya bilgi verecektir.
Kefiller, Banka'nın merkez ve tüm şubelerinde her ne şekil ve mahiyette olursa olsun mevcut ve ileride
doğabilecek bütün borçlarına karşılık Banka'nın merkez ve tüm şubelerinde ve muhabirlerinde kendilerine
ait bulunan ve ileride bulunabilecek tüm altın, alacak, hak, mevduat, nakit, hisse senedi, gelir ortaklığı
senetleri, varlığa dayalı menkul kıymetler, yatırım fonu katılma belgeleri, tahviller, senetler,
konşimentolar, kıymetli evraklar, havale tutarları ve benzer hak ve alacakları üzerinde rehin, hapis, takas
ve mahsup hakkı olduğunu kabul ederler.
Banka'nın Kefillere ait altınlar ve/veya rehinli menkul kıymetler üzerindeki rehin hakkı sona erdiği
takdirde, altınların ve menkul kıymetlerden hamiline yazılı olanların Banka tarafından Kefillere mislen
iade edilecektir. Kefiller, lehlerine gelmiş olan havalelerin kendilerine ihbarda bulunulmadan önce Banka
tarafından adlarına kabul edilmesine muvafakat ettiklerini ve ayrıca adlarına açılacak bir hesaba veya
mevcut hesaplarına alacak kaydedilmesini ve havale meblağı üzerinde Banka'nın rehin hakkı ve Kefillerin
Banka'ya karşı her türlü borçlarına karşılık takas ve mahsup hakkı olduğunu kabul ederler.
10. Bankanın Kredi Hesabını Kesme Yetkisi ve Temerrüt Faizi
Banka, sözleşmeye aykırılık, mücbir sebeplerin varlığı, Banka’nın müşterinin ekonomik zorluk
içerisinde olduğunu ve/veya bu sebeple mal kaçırma hazırlığı içerisinde olduğunu
öğrenmesi,Müşteri’nin bu Sözleşme veya Banka ile akdetmiş olduğu diğer sözleşmelerde yer alan
yükümlülük ve taahhütlerini yerine getirmemesi, işbu Sözleşmede yer alan sigorta hükümlerinin yerine
getirilmemesi v.b gibi hallerde bu sözleşmeye dayanan krediyi müşteriye bildirimde bulunmak suretiyle
kesebilir. Müşteri’nin birbirini izleyen en az iki taksiti ödemede temmerrüde düşmesi halinde borcun
tamamı muaccel hale gelir ve banka müşteriye borcun tümünü bir haftalık sürede ödemesini talep eder.
11. Uygulanacak Hükümler
Yukarıda kullandırım koşulları belirtilen kredi, bu sözleşme hükümlerine bağlıdır. Bu sözleşmede
hüküm bulunmaması halinde, Banka yönetmelik ve diğer iç mevzuat hükümleri; yönetmeliklerde
de hüküm bulunmaması halinde, banka işlemleri ile ilgili yasal mevzuattaki tamamlayıcı hükümler
ve bankacılık teamülleri uygulanır.
Kredinin kullandırılmaya başlamasından tamamen ödenip tasfiye edildiği tarihe kadar, müşteri,
bankanın muvafakati olmadan bu sözleşmeden doğan haklarını, Banka’daki alacaklarını, kredi
kullanarak satın aldığı malı başkalarına devir ve temlik edemeyeceği gibi, borcunu da nakledemez.

12. Sigorta ile İlgili Hükümler
Müşteri, bu sözleşme esasları dahilinde tesis edilmesi ve verilmesi gerekli tüm teminatların, her
türlü rizikolara ve olağanüstü hallere karşı, sigorta ettirmeyi; daha önce sigorta yapılmış ise buna
ait poliçelerin dain ve mürtehin sıfatıyla bankaya devir ve ciro etmeyi kabul ve beyan eder. Aynı
şekilde süresi biten sigortaların yenileneceğini; yaptırılacak sigortaların prim vs giderlerinin borcu
olduğunu, söz konusu primlerin Banka nezdindeki her türlü hesap ve alacaklarından Bankaca re'sen
tahsil edilmesini, sigorta sözleşmesinden doğan tazminatın Banka’ya ödeneceğini kabul ve beyan
eder.
Müşteri, sigorta ettirilen malla ilgili olarak, sigorta şirketine karşı hasar ihbar vs. gibi
yükümlülüklerini layığı ile yerine getirecektir. Aksi takdirde doğacak her türlü zarardan Banka’ya
karşı sorumlu olacaktır.
Müşteri ayrıca açılacak kredi sebebiyle Banka'ca belirlenecek şartlar üzerinden kredi taksitleri ve
krediden doğan her türlü borç tamamıyla geri ödeninceye kadar Bankanın gerekli g öreceği her
türlü tehlikelere/rizikolara karşı dilediği bir sigorta şirketine Hayat Sigortası yaptırmayı müddeti
biten poliçeleri yenilemeyi, sigorta poliçelerinden doğacak alacaklarını Banka'ya rehnettiğini,
poliçelerde Bankanın dain-i mürtehin sıfatıyla kayıtlı olmasını sağlamayı, poliçelerin vade
tarihinde yenilenmemesi halinde, Bankaca Müşteri'ye ihtara lüzum kalmaksızın, Banka'nın, bütün
masraf ve primleri Müşteri'ye ait olmak ve Müşteri'nin Banka nezdindeki her türlü hesap ve
alacaklarından Bankaca re'sen tahsil edilmek üzere vade tarihinde yenilenmeyen poliçeler için
yenilemeleri Banka'ca belirlenecek bir sigorta şirketine yaptırmaya yetkili olduğunu,
mevcut/yapılacak/yenilenecek tüm sigorta poliçelerinin üzerinde Banka'nın unvanının dain -i
mürtehin sıfatıyla gösterileceğini; sigorta poliçesi kapsamında bir riskin doğması halinde sigorta
bedellerinin Bankaca sigorta şirketinden alınmasını ve kredi alacağına mahsup edilmesini kabul ve
taahhüt eder.
13. Satıcı Müşteri İhtilafları
Banka, müşteriye kullandırdığı bu krediyi belirli bir mal veya hizmetin satın alınması ya da belirli
bir satıcı veya sağlayıcı ile hukuki işlem ve/veya satış sözleşmesi yapılması koşulu ile vermemiştir.
Müşteri bu krediyi istediği kişi ile kuracağı, dilediği herhangi bir hukuki ilişki için kullanabilir;
kredinin ne amaçla ve/veya kiminle işlem yapılması için kullanacağı Bankayı hiçbir surette
ilgilendirmemektedir. Bu yüzden müşteri ile mal ve hizmet sunan gerçek veya tüzel kişiler arasında
çıkacak uyuşmazlıklardan veya maldaki açık veya gizli ayıplardan, malın teslim edilmemesi, iade
edilmesi, hizmetin eksik yapılması veya hiç yapılmaması ve benzeri hususlarda çıkabilecek
uyuşmazlıklardan Bankanın hiçbir sorumluluğu olmayacağını ve bu gibi hususların borcun
ödenmesi bakımından da hiçbir etkisi olmayacağını müşteri kabul eder.
14. Bankanın Bilgi Vermesi
Müşteri, Bankanın gerekli gördüğü takdirde, kendisiyle ilgili olarak üçüncü kişilerden bilgi almaya
yetkili olduğunu; Ayrıca, Banka’nın da kendisine ait bilgileri ilgili resmi makamlara, kişi veya
kuruluşlara Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde verebileceğini beyan ve kabul eder.

15. Dava ve İcra Masrafları ile Avukatlık Ücreti
Banka, Müşteri aleyhine dava açmak ya da icra takibi yapmak zorunda kaldığı takdirde Müşteri,
Banka’nın yapacağı her türlü masrafları ve ayrıca takip ve dava tutarları üzerinden asgari tarife
üzerinden hesaplanacak avukatlık ücreti ile bunun gider vergisini ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt
eder.
16. Delil Anlaşması
Müşteri, bu sözleşmeden doğan ihtilaflarda, Banka’nın defter, kayıt ve belgelerinin münhasır ve
kesin delil teşkil edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
17. Tebligat Adresi
Müşteri ve Kefillerin, ikametgah adresi aşağıda belirtilmiş olup, bu adrese yapılacak her türlü
bildirim ve tebliğler Müşteri ve Kefillere yapılmış sayılacaktır. Müşteri ve Kefiller aşağıda yazılı
ikametgahlarını değiştirseler bile, yeni ikametgah adreslerini Banka'ya noter vasıtasıyla
bildirmedikleri takdirde, ilk adreslerine yapılacak her türlü tebliğ ve bildirimlerinin geçerli olacağı
kabul ederler.
18. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri
Bu sözleşmeden doğacak her türlü anlaşmazlıklarda, Türk kanunlarının ve
Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını taraflar kabul ederler.
19. Son Hüküm
Bu kredi sözleşmesinin 19 maddeden oluşan tüm hükümleri Banka ve müşteri arasında müzakere
edilmiş ve müşteri tarafından eksiksiz olarak okunup herhangi bir çekincesi bulunmaması üzerine
tamamen hür irade ve arzusuna bağlı olarak yukarıdaki maddelerin kabulüyle imza altına
alınmıştır.
İşbu sözleşme taraflar arasında
alınmıştır.

tarihinde imzalanmış olup, bir sureti müşteri tarafından

EKİ : Geri ödeme planı

MÜŞTERİ
Adı-Soyadı(Ünvanı)

:

Adresi

:

İmzası

BANKA
BURGAN BANK A.Ş.

Şubesi

İmzası

Sıra
No

1.

2.

3.

Kefaletin
Türü

Müteselsil Kefil Adı Soyadı–
Ünvanı / Adresi –,Vergi
Dairesi/No., T.C.Kimlik No., EMail Adresi

Azami
Kefalet Kefalet
Tutarı(İtfa
Tarihi
planındaki toplam
ödeme tutarı)

İmza

