KREDİLİ MEVDUAT HESABI (“KMH”) BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU
Aylık (%)

Yıllık (%)

Akdi Faiz Oranı
Gecikme Faiz Oranı
Ekstre Gönderim Ücreti
Kredinin türü: Belirsiz sürelidir.
Kredi limiti: Yapılan değerlendirme sonucu adınıza kredili mevduat hesabı tanımlanması halinde, onaylanan
limit bankamıza bildirmiş olduğunuz iletişim adresine en kısa sürede bildirilir. Onaylanan limit talep ettiğiniz
limitten düşük olabilir. Limit azaltma ve artırımları da aynı yolla bildirilir.
Akdi faiz ve gecikme faizi ile valör: KMH’a ilişkin akdi ve gecikme faiz oranları tabloda belirtilmiştir. KMH’a
uygulanacak azami akdi ve gecikme faiz oranları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenir.
Yasal düzenlemeler gereği tüketici kredilerinde faiz oranları basit usulle hesaplanır, bileşik faiz uygulanmaz.
KMH’tan kullanılan bakiyeye kullanım tarihinden itibaren akdi faiz oranı uygulanır. Faiz oranında yapılan
değişiklikler 30 (otuz) gün önceden yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı ile tarafınıza bildirilir. Bildirim
tarihinden itibaren en geç 60 (altmış) gün içinde borcunuzun tamamını ödeyerek KMH kullanımına son
vermeniz halinde faiz oranı artışından etkilenmezsiniz. Geri ödemeler 1 (bir) iş günü valörle hesaba
yansıtılır. Ödeme tarihi resmi tatile denk gelen günlerde ödeme tarihi tatil gününü izleyen ilk iş günüdür.
Ödemenin yapıldığı günden KMH’a yansıdığı güne kadar faiz işlemeye devam eder.
Ücretler: Bu formda süreklilik arz eden ve niteliği gereği işlem anında bilgisi verilemeyen ücretlere yer
verilmiştir. Süreklilik arz eden ücretlerde bir takvim yılı içinde (1 Ocak-31 Aralık) Türkiye İstatistik
Kurumun’ca bir önceki yılsonu itibariyle açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeksi artış oranının 1.2 katı ve
üzeri oranında artış yapılması onayınıza bağlıdır. Bu oran altındaki artışlar en az 30 (otuz) gün önce yazılı
olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla veya kaydı tutulan telefon vasıtasıyla tarafınıza bildirilir.
Bildirim tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün sonrasına kadar ürünün veya hizmetin kullanımından vazgeçme
hakkınız vardır ve bu hakkın kullanılması halinde ücret tahsil edilmez. Banka’nın bu durumda ürün ve
hizmet kullanımı durdurabilir. Ürün ve hizmetin kullanıma devam edilmesi halinde ise ücret artışı kabul
edilmiş sayılır. Ücretler nakit olarak veya vadesiz mevduat hesabından, yeterli bakiye olmaması halinde ise
KMH’dan tahsil edilir.
Sözleşmenin feshi: KMH borcunun tamamının ödenmesi şartıyla, limit iptal edilerek sözleşme feshedilebilir.
KMH limitinin kapatılması halinde Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi feshedilmiş ve/veya Bankacılık
Hizmet Sözleşmesi’nin KMH’a ilişkin hükümleri sona ermiş sayılır.
Gecikme (temerrüt): KMH faiz tahakkuku ay sonu veya ay başında yapılır. Hesap özetiyle bildirilen son
ödeme tarihine kadar o aya ait toplam ödeme tutarı altında bir ödeme yaparsanız temerrüt durumu oluşur.
Kalan anapara borcu üzerinden yürürlükteki gecikme faizi işlemeye başlar. Birbirini takip eden iki dönem
KMH borcunu ödememeniz halinde SMS kanalıyla veya başka bir yolla muacceliyet uyarısında bulunulur ve
ödeme için 30 gün süre verilir, borç ödenmez ise temerrüt hali oluşur. Banka geciken tutarlar ve muaccel
hale gelen kalan borcun tamamı için yasal yollara başvurur. Temerrüt faizi ile birlikte yargılama gideri,
vekalet ücreti ve noter ücreti gibi masrafları ödemek zorunda kalırsınız. Muaccel olan alacaklar için
Bankanın tarafınıza ait tüm hesaplar üzerinde rehin, takas ve mahsup hakkı vardır. Yasal yollara
başvurulması halinde bu sözleşmede yer alan adresinize yapılan tebligat tarafınıza yapılmış sayılır.
Sigortaya ve teminata ilişkin bilgilendirme: Yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile açık talebiniz
olmadığı sürece krediye ilişkin sigorta yaptırılmaz. Sigortaya ilişkin hizmetler Bankamız harici bir
Müşteri İmza:

sağlayıcıdan da alınabilir. Krediyle uyumlu olması halinde tarafınıza ait mevcut sigorta poliçeleri de kredi
teminatı olarak sunulabilir. Sigorta poliçesinde Banka dain-i mürtehin olarak (rehin alacaklısı)
gösterilmelidir. Kredinin kalan borcu kadar sigorta tazminatları bankaya rehinlidir. İstenecek teminatlar ve
bu teminatların edimlerinize karşılık olarak alınan şahsi teminatlardan olması halinde her ne isim altında
olursa olsun adi kefalet sayılır, alacaklarınıza ilişkin karşı tarafça verilen şahsi teminatlar diğer kanunlarda
aksine hüküm bulunmadıkça müteselsil kefil sayılır.
Cayma hakkı: KMH sözleşmesine bağlı yapılan işlemlerde cayma hakkı yapılan ilk sözleşme -Burgan Bank A.Ş.
Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi (BHS)- için uygulanır. Sözleşmesinin kurulduğu tarihten itibaren 14 gün içinde
herhangi bir gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemeden KMH sözleşmesinden cayabilirsiniz. Ancak
sözleşmenin bir örneğinin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile tarafınıza verildiği tarihin sözleşmenin
kurulduğu tarihten daha sonra olması durumunda, bu süre, sözleşmenin bir örneğini aldığınız tarihten itibaren
başlar. Kullanılan anaparayı ve kullanım tarihinden itibaren ödeme tarihine kadar işlemiş olan faizi (KKDF ve
BSMV dahil) cayma bildiriminin Bankaya ulaşmasından itibaren en geç 30 gün içinde geri ödemeniz gerekir,
aksi halde sözleşmeden caymamış sayılırsınız.
Diğer: Bu form ile verilen bilgiler formun imza tarihinin mesai bitim saatine kadar geçerlidir. KMH’nın bağlı
olduğu vadesiz mevduat hesabına geçen paralar önce KMH borcunuza mahsup edilir. KMH kullanımı devam
ederken BSMV, KKDF ve sair vergi yükümlülüklerine dair değişiklikler yürürlük tarihinden itibaren uygulanır.
Sözleşmeden doğan uyuşmazlıklar için başvurular Türkiye Bankalar Birliği nezdinde Müşteri Şikâyetleri
Hakem Heyetine, tüketici mahkemesine veya tüketici hakem heyetine yapılır. Kredinin kullanılmasından
itibaren ilk yıl içinde Sözleşmenizin bir örneğini ve sözleşmesi süresince herhangi bir zamanda hesap
özetini ücretsiz alabilirsiniz. Bu form Burgan Bank A.Ş. Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi (BHS)’nin eki ve
ayrılmaz bir parçasıdır. Talebinizin olumsuz sonuçlanması halinde Bankamıza bildirmiş olduğunuz iletişim
adresi yoluyla en kısa sürede ücretsiz olarak bilgilendirilirsiniz.

Bu formu imzalamanız ve talebinizin olumlu karşılanması halinde adınıza KMH açılacaktır.
Lütfen aşağıdakileri doldurarak imzalayınız.
Müşteri
Adı-Soyadı

: __________________________________________________

Tarih

: _____________/_____________/______________________

Banka

Evrensel Demirci

Pınar Kuriş

Birim Yöneticisi

Genel Müdür Yardımcısı

İmza

Kredili Mevduat Hesabınızdan Yapılacak Ödemelere İlişkin Talimat

Mevduat hesabınızda yeterli bakiye olmaması halinde sigorta primi, kredi kartı, tüketici
kredisi ve benzeri ödemelerin KMH hesabınızdan yapılabilmesini talep ederim.
Adı-Soyadı

: __________________________________________________

Tarih

: _____________/_____________/______________________
İmza
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