KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ
MÜŞTERİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI :
VERGİ KİMLİK NO :
TCK NO :
KREDİ LİMİTİ TL :
AYLIK FAİZ ORANI :
SÖZLEŞME TARİHİ :
Madde 1- TARAFLAR :
Bir tarafta BURGAN BANK A.Ş. (kısaca “Banka” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta
arasında (kısaca “Müşteri” olarak anılacaktır) kredi
kullanımından doğacak ilişkiler ile hak ve sorumlulukların düzenlenmesi konusunda işbu sözleşme
imzalanmıştır.
Müşteri, Bankaca kendisine Kredili Mevduat Hesabı adı altında açılan vadesiz mevduat hesabı'nın ve
tahsis edilen kredinin aşağıda belirtilen hükümlere tabi olacağını kabul ve taahhüt eder.
Madde 2- TANIMLAR :
Bu sözleşmede yer alan aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.
Banka: Burgan Bank A.Ş.’yi,
Müşteri: Adına/adlarına Kredili Mevduat Hesabı açılan ve bu Sözleşmenin diğer maddelerinde
belirtilmiş olan yetkileri tek başına kullanmaya yetkili olan gerçek kişileri,
Hesap : İşbu sözleşme açısından Kredili Mevduat / Tasarruf Hesapları ve Döviz Tevdiat Hesaplarını,
Hesap Özeti(Ekstre) : Hesaptaki borç ve alacak hareketlerini, işlem tarihlerini ve valörünü, açıklamayı
ve hesap bakiyesini gösterir hesap dökümünü,
KMH Ödeme Talimatı: Müşteri’nin işbu sözleşme tahtında açtırdığı kredili mevduat hesabından, diğer
mevduat hesaplarında yeterli bakiye bulunmaması durumunda, Banka’ca re’sen tahsil edilmesini kabul
ettiği ürün ve hizmet bedellerini belirttiği ıslak imzalı dilekçesini,
ATM (Otomatik Vezne Makinası) : Müşterinin kart ve şifresini kullanmak suretiyle işlem yapabıldiği
Otomatik Para Çekme Makinalarını,
BSMV : Banka Sigorta Muameleleri Vergisini
KKDF : Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu
Madde 3- KREDİ LİMİTİ, TAHSİSİ VE KULLANDIRIMI
İşbu sözleşme çerçevesinde Müşteri’ye bu sözleşmede belirtilen bir kredi limiti tesis edilmiştir. Müşteri;
Banka’nın tek taraflı olarak kendisine bir kredi limiti belirlemeye, tahsis edilen limit içinde krediyi
tamamen veya kısmen kullandırıp kullandırmama, kullandırma şartlarını tespit, krediyi durdurma, kredi
limitini azaltma veya artırma ve bunların zamanını tayine veya kredinin tamamını her an keserek,
muaccel kılmak yetkilerine kayıtsız şartsız sahip olduğunu; Bankaca belirlenen kredi limitinin Bankaca
bilinen adresine hesap özeti şeklinde veya diğer yollardan yazılı olarak bildirileceğini, bu bildirim eline
geçmese dahi Sözleşme dahilinde Bankaya karşı sorumlu olacağını; Banka’nın bildirdiği limit
değişikliğine, değişikliğin kendisine yazılı olarak bildirildiği tarihten itibaren uyacağını ve değişiklikleri
bilmediği hususunda itirazda bulunmayacağını, Kredili Mevduat Hesabı'ndan kullanacağı krediyi
Banka’nın kendisine bildireceği kredi limiti dahilinde kullanmayı ve bu limitin üzerinde kredi
kullanamayacağını beyan ve kabul eder. Bu hesabın Teselsüllü Müsterek Hesap olarak açılması halinde,

hesap sahiplerinden her biri Teselsüllü Kredili Mevduat Hesabı ile ilgili olarak tek başına tasarrufta
bulunmaya, talimatlar vermeye, işbu Sözleşmenin diğer maddelerinde belirtilmiş olan yetkileri tek başına
kullanmaya yetkili olacaktır. Kredili Mevduat Hesabı sahiplerinden her biri, diğer hesap sahibi veya
sahiplerinin Kredili Mevduat Hesabı'nı kullanmasından doğacak tüm sonuçlardan sorumlu olmayı kabul
ederler.Müşteri, kredinin açılması, devamı ve tasfiyesi sırasında Banka’nın isteyeceği her türlü belge,
taahhütname ve sair kağıtları vermekle yükümlüdür.
Madde 4- KREDİ FAİZİ
Banka, Kredili Mevduat Hesabı kapsamında kullandırdığı kredilere, kredinin kullanılma tarihinden
itibaren aylık faiz dönemleri itibariyle Banka’ca TCMB’ye bildirilen azami faiz oranları sınırları
içerisinde kalacak şekilde faiz tahakkuk ettirecektir. Müşteri birer aylık hesap devreleri itibariyle
tahakkuk edecek faiz, komisyon, vergiler ile hesaba borç kaydedilen tüm tutarları hesap devresi sonunda
Banka’ya ödeyecektir. Banka ayrıca tahakkuk eden kredi faizi, kredi faizi üzerinden hesaplanacak KKDF
ve BSMV ile yürürlükteki mevzuat gereğince ödenmesi gerekli her türlü vergi, resim ve harçlar ile
masrafları hesap’tan re’sen tahsil etme yetkisine de sahiptir. Hesapta anılan tutara yetecek kadar bir
meblağ bulunmaması durumunda, Banka, Kredili Mevduat Hesabı limitinden söz konusu tutarları tahsil
edebilecektir. Müşteri, Banka’nın Hesabı’na alacak kaydedilen tutarları ana para, faiz, vergi ve masraf
alacağından dilediğine mahsup etme hakkının bulunduğunu kabul eder.Yukarıda belirtilen günlerde
dönem faizinin ödenmemesi halinde ödenmeyen faiz tutarları faiz tahakkukları hesabına alınır. Bu
tutarlara ödeme tarihi üzerinden geçen her gün için Banka’ca kredili mevduat hesabına tanımlı akdi faiz
oranının bir buçuk katı oranında faiz uygulanır. Banka, faiz tahakkukları hesabına alınan bu tutarları
işleyecek faiz, KKDF, BSMV, komisyon vesair masraflarla birlikte Müşterinin hesabına yatan paralardan
otomatik olarak mahsup etmeye (tahsil etmeye) veya hesabı kat etmeden ve varsa rehnin paraya
çevrilmesini talep etmeden haciz yoluyla takip etmeye yetkilidir. Müşteri, Banka’nın faiz oranlarını
dilediği zaman etkin bir yolla (sms, e-mail, iadeli taahhütlü mektup, ekstre vb) kendisine bildirilmesi
suretiyle değiştirmeye/artırmaya yetkili olduğunu, mevzuat gereğince kredi faizi oranındaki artış ile
KKDF ve BSMV oranlarında meydana gelebilecek değişikliklerin ise herhangi bir ihbara gerek
olmaksızın değişiklik tarihinden itibaren kendisine yansıtılacağını kabul ve beyan eder.
Madde 5- HESAP İŞLEYİŞİ
Müşteri; bu hesaba yatırdığı paraları dilediği zaman çekebilir. Müşteri, Kredi kartı ve ATM kartı ile
otomatik para çekme makinaları (ATM) vasıtasıyla bu hesaba para yatırabilir, havale işlemlerini yerine
getirebilir. Keza, telefon ile Müşteri Hizmetleri Servisi aracılığıyla söz konusu işlemleri bu hesapta
gerçekleştirebilir.
Müşteri, Banka’da açılan cari hesap üzerine Banka tarafından belirlenen limitler içinde provizyon
istemeksizin ödenebilecek, Banka’dan veya otomatik para çekme makinalarından nakit para çekmek
suretiyle kullanacağı kredilerin, EFT, Havale, Virman yolu ile yapacağı para transferleri ile Banka’ya
vermiş olduğu KMH Ödeme Talimatı’nda belirtilen diğer Banka ürün ve hizmetlerine istinaden
kullanacağı kredilerin cari hesap usulü ile işleyeceğini kabul ve taahhüt eder. Müşteri’nin Banka
şubelerinden veya otomatik para çekme makinalarından çektiği nakit paralar, KMH Ödeme Talimatı’nda
ödenmesini talep ettiğini belirttiği Banka ürün ve hizmet bedelleri, Banka’nın veya muhabirlerinin
provizyon almadığı halde ödemek zorunda kalabileceği çek meblağı, hesabında karşılığı olmaması
halinde Müşteri’nin borcunu oluşturacak ve Kredili Mevduat Hesabı’ndan tahsil edilebilecektir.
Madde 6- KREDİNİN TEMİNAT KARŞILIĞI KULLANDIRILMASI
Banka bu krediyi kısmen ve tamamen uygun görecegi her türlü teminat karşılığında kullandırabilir,
dilediği zaman birden fazla teminat türlerinin birlikte gösterilmesini, teminatların değiştirilmesini, yeni ve
ilave teminatlar verilmesini isteyebilir, kullandırılan kredi karşılığında, Müşterinin borçlarından gerekli
gördüğü kısmına teminat olmak üzere tayin edeceği miktarda nakdin depo edilmesini isteyebilir.

Madde 7- HESAP DEVRESİ
Müşteri birer aylık Hesap Devreleri itibariyle tahakkuk edecek faiz, komisyon, vergiler ile hesaba borç
kaydedilen tüm tutarları ve diğer yasal kesintileri Hesap Devresi sonunda Banka’ya ödeyecektir. Müşteri,
kredi limitinin kullanıma açılış tarihinden sonra; eksi (-) durumdaki kredi hesap bakiyesini, yılda en az 1
kez, kullandığı anapara dahil olmak üzere faiz ve vergileri ile birlikte tamamen ödeyerek, artı(+) hesap
bakiyesi haline getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşterinin kredi limitinin müsait olmaması
halinde, Kredili Mevduat Hesabı'nın kullanımı dondurulur ve KKDF, BSMV ile birlikte müşterinin
hesabına yatan paralardan mahsup edilir.
Kredi faizlerinin iki hesap devresi itibariyle ödenmemesi halinde kredinin herhangi bir ihtara gerek
olmaksızın kendiliğinden muaccel hale geleceğini ve Banka’nın bu suretle ödenmesi gerekli hale gelen
alacaklarının tahsili için yasal yollara başvurmaya yetkili olduğunu Müşteri kabul ve beyan eder.
Herhangi bir nedenle kredi limitinin aşılması halinde Müşteri, kredi limitini aşan kısmından da sorumlu
olacağını, işbu Sözleşme hükümlerinin kredi limitini aşan kısım için de aynen geçerli olacağını, ayrıca bu
aşan kısma limit aşım tarihinden itibaren bu Sözleşmede öngörülen temerrüt faiz oranı üzerinden faiz
tahakkuk ettirilmesini kabul ve taahhüt eder.
Madde 8- HESAP EKSTRESİ
Banka bu hesapla ilgili olarak her ay sonunda, hesaba yapılacak borç ve alacak kayıtlarını ve
bakiyeyi gösteren bir ekstreyi (hesap özetini) Müşteri’nin sözleşmedeki adresine gönderecektir. Ekstreler
(hesap özeti), hesap kesim tarihinden itibaren 15 gün içinde Müşteri’nin eline geçmese dahi, Müşteri o
döneme ait ekstrenin eline geçmediğini hesap kesim tarihinden itibaren 10 gün içinde Banka’ya ulaşacak
şekilde noter aracılığı veya yazı ile Banka’dan ekstreyi istediğini ispat etmedikçe, ekstreyi almış ve
muhtevasını kabul etmiş sayılır. Bu halde ekstre (hesap özeti), İcra ve İflas Kanunu’nun 68/1 maddesinde
zikredilen kesin belgelerden sayılır.
Madde 9- TEMERRÜT FAİZİ
Müşteri, kredi anapara ve faizlerinin işbu Sözleşmede belirtilen sürelerde (hesap devresi sonunda)
ödenmemesi halinde temerrüde düşmüş sayılacak, ayrıca bu tarihten itibaren temerrüt tarihinde Bankaca
kredili mevduat hesabına tanımlı kredi faiz oranının %30 fazlası oranında hesaplanacak temerrüt faizini
ve bu sebeple tahakkuk edecek KKDF, BSMV, komisyon ve diğer tüm yasal kesintileri ödeyecektir.
Madde 10-DEVİR VE TEMLİK YASAĞI
Müşteri, Banka’nın muvafakatı olmadan bu sözleşmeden doğan haklarını ve Banka’daki alacaklarını
başkalarına devir ve temlik edemez. Kredinin kullandırılmaya başlamasından, tamamen ödenip tasfıye
edildiği tarihe kadar; bu sözleşme, kanun, kararname ve yetkili mercilere verilmiş ve verilecek talimatlar
hükümlerine tabi bulunacağını Müşteri kabul eder.
Madde 11- BANKA’NIN REHİN, HAPİS VE TAKAS/MAHSUP HAKKI
Banka, Müşterinin Banka’nın şubelerinde mevcut olan ve olabilecek her türlü alacağı, mevduat hesapları,
bloke hesapları üzerinde, müşterinin Bankaya karşı işbu sözleşmeden ve/veya herhangi bir sebepten
dolayı doğmuş ve doğacak alacaklar için rehin hakkına ve müşteri tarafından kendisine emaneten verilen
veya herhangi bir zaman ve şekilde nezdinde bulunabilecek olan bütün senetler, çekler ve emtiayı temsil
eden belgeler, hisse senetleri, tahviller, hamile ve nama yazılı kıymetli evrak ile müşteriye ait kiralık
kasalar ve bunlar içindeki her türlü değerler üzerinde hapis hakkına sahiptir. Banka, üzerinde rehin ve
hapis hakkı bulunan her türlü alacaklar ve değerlerin bir bölümünü veya tamamını bloke hesaba alıp
almamakta serbesttir.

Madde 12- BANKA’NIN CARİ HESABI KESME VE SÖZLEŞMEYİ FESİH HAKKI
Banka, faiz ödeme gününde, Kredili Mevduat Hesabı’nın limitinin dolmuş olması nedeniyle faizlerin faiz
tahakkuk hesabından karşılanması ve buna ilişkin BSMV ve KKDF’nin ödenmemesi, Müşterinin ödeme
gücünü kaybetmesi, üçüncü şahıslarca hakkında yasal takibe geçilmesi, ölümü, iflası veya haciz altına
alınması halinde, borcun tamamını muaccel kılmaya ve derhal ödenmesini talep etmeye yetkilidir.
Banka, dilediği anda noter aracılığıyla veya telgrafla yahut iadeli taahhütlü mektupla, Müşteri adına
açılan Kredili Mevduat Hesabını herhangi bir gerekçe göstermeksizin kapatabilir, kat edebilir, müşterinin
yararlandığı Kredili Mevduat hesabı kampanyasını değiştirebilir veya Sözleşme’yi feshedebilir. Bu
durumda, Sözleşme kapsamındaki Kredili Mevduat Hesabı dışındaki diğer hizmetlerin yürütülmesi
Banka’nın takdirine bağlıdır. Müşteri, Bankaca Hesapları kapatıldığı takdirde, bunlarla ilgili olarak
kapatılma anında Banka’nın alacağı faiz, komisyon, BSMV ve diğer hususlardan dolayı Banka’ya olan
doğmuş ve doğacak borçlarının tamamını, kapatılma bildiriminin tebliği üzerine derhal, nakden ve
tamamen Banka’ya ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Müşteri’nin fesih talebinde bulunabilmesi için bir
ay önceden ihbarda bulunması ve bu Sözleşmeye baglı olarak Banka’nın doğmuş ve doğacak her türlü
alacağının Müşteri tarafından karşılanmış olması ve tüm Hesaplarının kapatılmış olması gerekmektedir.
Madde 13- DİGER HÜKÜMLER :
Müşteri, Banka’nın faks ile aldığı talimatları, yazı aslı gibi kabul ederek ve faks teyidi aramaksızın yerine
getirmeye yetkili olduğunu beyan ve kabul eder. Müşteri, Banka’nın defter kayıtları ve Banka nezdindeki
faks cihazınca üretilen faks metinlerinin kesin delil niteliğinde olduğunu beyan ve kabul eder. Banka,
kendisine ulaşan faks talimatları üzerine yaptığı işlemlerden veya imza benzerliklerinin sonuçlarından,
makul bir dikkat ve özenle sahte olduğu anlaşılamayacak faks metinleri üzerine yapılan işlemlerden;
kendi faks cihazının gönderilen faks mesajlarını arıza, vs. herhangi bir sebeple kabul etmiyor olmasından;
Müşteri’nin daha önceki bir faks talimatının teyidi olduğunu belirtmeden ibraz edeceği yazı aslına
istinaden yapılabilecek mükerrer işlemlerden ötürü sorumlu değildir.
Müşteri’nin vefatından sonra, kendisine ATM Kartının ve bu karta ait şifrenin kullanılması suretiyle işbu
sözleşmedeki Bankacılık hizmetleri kapsamında çekilecek paralar ve yapılacak tüm işlemler nedeniyle
Banka’nın hiç bir sorumluluğu olmayacak ve mirasçılarının bu nedenlerle Banka’dan hiç bir talep hakkı
bulunmayacaktır.
Madde 14- KANUNİ İKAMETGAH
Müşteri, bu sözleşmede yer alan hususların yerine getirilmesi ve Banka tarafından gerekli tebligatın
yapılabilmesi için, bu sözleşmede ve başvuru formunda kayıtlı adresini kanuni ikametgah edindiğini
beyan ve adrese yapılacak tebligatın şahsına yapılmış sayılacağını kabul eder. Müşteri, adres
değişikliklerini noter aracılığıyla Banka’ya bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde, sözleşmedeki veya
Bankaya yazılı olarak bildirdiği son adresine yapılan tebligat geçerli sayılacak ve Müşteri’nin tebligata
itiraz hakkı bulunmayacaktır.
Madde 15- TAKİP VE MAHKEME MASRAFLARI
Banka, muaccel olan, bu sözleşmeden doğan her türlü alacak hak ve talebi için kanuni takip yollarından
dilediğine veya hepsine birden başvurma hakkına sahiptir. Banka’nın rehnin paraya çevrilmesi yoluyla
takibe geçmesi diğer takip yollarına müracaat hakkını kaldırmayacaktır. İşbu Sözleşmeden doğan
borçların tahsili hususunda Banka, Müşteri ve Garantörü aleyhine dava açmak veya İcra ve İflas Kanunu
hükümlerine uygun olarak icra takibine başvurmak suretiyle alacağını Müşteriden veya Garantörden
tahsil etmek zorunda kalırsa, Müşteri, Bankanın yasal takip nedeniyle yaptığı icra ve yargılama
masraflarını, takip tutarının %10’u tutarında avukatlık ücretini, tahsil ve cezaevi harcını da ödemekle
yükümlüdür.

Madde 16- YETKİLİ MAHKEME
Banka ile Müşteri ve Garantörü arasında ortaya çıkabilecek ihtilafların halli için İstanbul (Sultanahmet)
veya kredinin kullandırıldığı Şube’nin bulunduğu yer Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
Madde 17- BANKA KAYITLARININ KESİN DELİL NİTELİĞİ
Banka ile Müşteri ve Garantörü arasında bu Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda Banka’nın defter, her
türlü belge, bilgisayar ve ses kayıtları ile mikrofilmleri kesin delil teşkil edecek ve bağlayıcı olacaktır.
Müşteri ve Garantör, bu kayıtlara karşı itirazlarını ancak yazılı belge ile kanıtlayabileceğini ve bunun bir
delil sözleşmesi olduğunu kabul ve beyan ederler.
Madde 18- SON HÜKÜM
Müşteri bu madde dahil Onsekiz (18) maddeden oluşan bu sözleşmenin tamamını okuduğunu ve tüm
maddeleri, üzerinde mutabık kalarak kabul ettiğini, her sayfaya imza atmaya gerek olmadığını beyan eder.
MÜŞTERİ
Adı Soyadı :
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