KREDİ Lİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ
1. Taraflar ve Konu:
Bu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi (“KMH Sözleşmesi”) Burgan Bank A.Ş. (“Banka”) ile Bankacılık
Hizmetleri Sözleşmesi (“BHS”) imzalayarak Banka müşterisi olan Bireysel Müşteri (“Müşteri”) arasında
Kredili Mevduat Hesabı (“KMH”) hesabı açılması ve KMH hükümlerinin belirlenmesi için düzenlenmiştir. Bu
KMH Sözleşmesi BHS’nin ekidir.

2. Kapsam ve Nitelik
Bireysel müşteriye kredili mevduat hesabı açılması, KMH limiti tanımlanması ve bireysel müşterinin bu limit
kapsamında kullanımlar yapması bu KMH Sözleşmesindeki hükümler kapsamında yerine getirilir. Bu KMH
Sözleşmesi hükümleri 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında ilk
anlaşma niteliğindedir.

3. Kredili Mevduat Hesabı İ çin Yasal Asgari Zorunlu Şartlar
3.1 KMH, TL vadesiz mevduat hesabına bağlı olarak tanımlanan ve aylık faiz işletilen cari bir hesaptır, bu
hesaba Müşterinin nakdi/gayri nakdi kredileri, fatura, otomatik ödeme talimatları, çek vb. ödemelerini
gerçekleştirmek veya nakit ihtiyacını karşılamak için banka tarafından kredi limiti tanımlanır. KMH belirsiz
sürelidir.
3.2 Müşterinin adı, soyadı; başvuru ve bilgilendirmeye ilişkin kayıtlı görüşmede/başvuru formunda yer alır.
Kredi verenin MERSİS numarası, açık adresi, telefon numarası, varsa diğer iletişim bilgileri bu sözleşmede
yer almaktadır.
3.3 KMH limiti kredibilite değerlendirmesine istinaden verilir ve müşteriye SMS veya sair yollarla bildirilir.
Limit azaltma ve artırımları da aynı yolla bildirilir.
3.4 KMH’a uygulanacak azami akdi ve gecikme faiz oranları, TCMB tarafından belirlenir. Borca faiz
işletileceği dönemlerde o dönemde geçerli faiz oranı uygulanır. Bu oran ekstrede yer alır.
3.5 KMH kullanımına özel bir ücret yoktur.
3.6 KMH limitinin banka veya müşteri tarafından kapatılması halinde sözleşmenin KMH’a ilişkin hükümleri
feshedilmiş sayılır. KMH limitinin tekrar açılması halinde yeni bir sözleşme yapılmamışsa bu hükümler
uygulama alanı bulur.
3.7 Müşteri, dönem borcunun asgari tutarını ödemezse temerrüt oluşur.
3.8 Bireysel müşteri kredi limitinin ilk açılmasından itibaren 14 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma
hakkını kullanan müşterinin krediden faydalandığı hallerde, müşteri, anaparayı ve kredinin kullanıldığı
tarihten anaparanın geri ödendiği tarihe kadar olan sürede tahakkuk eden faizi (KKDF/BSMV dahil) en geç
cayma bildirimini Bankaya göndermesinden sonra otuz gün içinde geri öder. Bu süre içinde ödeme
yapılmaması halinde müşteri kredisinden caymamış sayılır.
3.9 Bireysel müşteri uyuşmazlık konusundaki başvurularını tüketici mahkemesine veya tüketici hakem
heyetine yapabilir.
3.10 Bireysel müşterinin bu sözleşmenin bir örneğini düzenlenme tarihinden sonraki ilk yıl için ücretsiz
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3.10 Bireysel müşterinin bu sözleşmenin bir örneğini düzenlenme tarihinden sonraki ilk yıl için ücretsiz
olarak alma hakkı vardır.
3.11 Ödeme gününün, kanunlarda tatil olarak kabul edilen bir güne rastlaması durumunda kendiliğinden
bu günü izleyen ve tatil olmayan ilk güne geçer.

4.Kredili Mevduat Hesabı İ çin Özel Hükümler
Müşterinin KMH’na bağlı vadesiz hesabında yeterli bakiye olmaması durumunda, vadesiz hesap bakiyesini
aşan tutardaki işlemler için KMH limiti kullanılır ve hesap kullanılan limit kadar eksi bakiyeye düşer. Hesaba
geçen paralar önce KMH borcuna mahsup edilir. Faiz, müşterinin kredi kullandığı gün üzerinden
hesaplanarak ay sonunda ve/veya ay başında tahakkuk eder. Son ödeme tarihine kadar ekstredeki asgari
tutarı ödenmezse gecikme faizi işletilir. En az iki dönem KMH borcu ödenmez ise KMH hesabı kat edilerek
idari ve kanuni takibe geçilebilir. Müşteri, KMH kat edilirse KMH’a ilişkin tüm borcunu ödemekle
yükümlüdür. Aksi takdirde müşteri temerrüde düşer ve temerrüt faizi ile birlikte tüm yargılama
giderlerinden sorumlu olur. Kredi kartı özelliklerinin (taksit, puan, asgari ödeme vb.) KMH için de
uygulanması halinde bu sözleşmenin kredi kartı hükümleri niteliği uygunsa KMH’a da uygulanabilir.

5.Taksitli Kredili Mevduat Hesabı
Banka müşteriye KMH limiti içinde veya ek olarak nakit kullanılan tutarın taksitler halinde geri ödenmesine
imkan veren taksitli nakdi kredi kullandırabilir. Bu kredi taksitli nakit avans kredisi olarak kabul edilir.
Taksitli nakit avans kredisinin müşteri tarafından kullanılmasından önce kredinin toplam tutarı, taksit
tutarları ve taksit sayısı ile akdi faiz oranı bilgisi müşteriye bildirilir. Taksitli nakit avans kredilerinde taksit
tutarı, kredinin kullanıldığı tarih ile son ödeme tarihi arasında geçen gün sayısı dikkate alınarak
hesaplanacak olan akdi faize göre belirlenir. Kredilerin geri ödenmesinde gecikme olması durumunda,
gecikme faizi son ödeme tarihinden başlamak üzere hesaplanır. Geri ödemede gecikme olması durumunda
sadece anapara üzerinden gecikme faizi uygulanır.
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