Tarih : …../…../………
Müşteri Adı Soyadı
Müşteri Numarası
Kredi Numarası

: ………………………………
: ………………………………
: ………………………………
ÇABUK KREDİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

T.Garanti Bankası A.Ş(“Biz”), Çabuk Kredi Çerçeve Sözleşmesi (“Sözleşme”) ile siz müşterimize (“Siz”),
ticari/mesleki olmayan amaçlarla kullanılmak üzere bir tüketici kredisi limiti (“Kredi”) tesis ediyoruz.
1. TANIMLAR
Kullanım Talimatı
: Sözleşme ile tesis edilen kredi limiti (“Kredi Limiti”) içerisinde
kalan Kredi’yi kullanabilmeniz için gerekli olan yazılı ya da uzaktan bir uzaktan iletişim aracı ile ilettiğiniz
bağlayıcı beyandır.
Kullandırım Bilgilendirme Formu
: Sözleşme gereğince tarafınıza kullandırılan Kredi’nin
anapara, faiz, fon, BSMV ve her türlü vergi ve masraflarıyla birlikte geri ödenecek toplam tutarını ve
ödeme tarihini gösteren ve her bir kullanım talimatı sonrası yazılı olarak/elektronik ortamda düzenlenen
ve Sözleşme’nin eki sayılacak belgedir.
2. KREDİ BİLGİLERİ
Kredi Limiti
: …………………. Kredi Limiti tesis edilmiştir.
Çabuk Kredi Faiz Oranı
: Yıllık olarak hesaplanacak, vergi ve fon dahil edilmemiş faiz
oranıdır. Her bir kullandırımda tarafınıza bildirilecektir.
Akdi Faiz Oranı
: Yıllık olarak hesaplanacak, vergi ve fon dahil edilmiş olan faiz
oranı her bir Kullandırım Belgesi’nde belirtilecektir. Kredi, Kredi Alacak Hesabı’na geçtiği ilk andan
itibaren kullandırılmış sayılacak ve Kredi faizi işleyecektir.
Yıllık Maliyet Oranı
: Kullandırım belgelerinde belirtilir. Yıllık Maliyet Oranı olarak
ifade edilen oran Efektif Yıllık Faiz Oranı’dır.
Kredinin Toplam Maliyeti
: Kullandırım belgelerinde belirtilir.
Temerrüt Faiz Oranı
: Kullandırım belgelerinde belirlenen Akdi Faiz Oranı’nın %30
fazlasını aşmayacaktır.
3. KREDİ LİMİTİ VE KULLANDIRIMI
- Kredi Limiti, azami olarak tek seferde talep edebileceğiniz Kredi bedelinden ibarettir. Kredi Limiti
içerisinde daha düşük tutarlarda ve yine Kredi Limiti’nin kullanılabilir bakiyesi kadar tek ödemeli
Krediler kullanabilirsiniz.
- Kredi Limiti, Sözleşme’yi imzaladığınız tarihteki mevcut durumunuz göz önünde bulundurularak tesis
edilmiştir. Her bir Kullanım Beyanınız Banka’ya ulaştığında, kredi politikalarımız dairesinde söz
konusu talebi yeniden değerlendirir ve uygun bulmadığı takdirde Kredi’yi kullandırmayabiliriz.
- Dilediğiniz zaman Kredi Limitiniz’ in artırılması talebinde bulunabilirsiniz. Böyle bir durumda,
Bankamız tarafından yapılacak yeniden kredi değerlendirmesi sonucunda, Kredi Limitiniz
artırılabilecektir.
- Kredi Limitiniz’den kullandığınız tutarı ekstrenizde belirtilecek tarihte ödememeniz durumunda,
Bankamızca Kredi Limitiniz’in kullanımı kısıtlanabilecektir.
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4. SİZ’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ
Cayma Hakkı:
- Krediyi kullandığınız tarihten itibaren on dört gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeden ve cezai
şart ödemeden Biz’e bu yöndeki talebinizi ileterek cayma hakkınızı kullanabilirsiniz. Ancak Kullanım
Talimatı ve Kullandırım Bilgilendirme Formu Belgesi’nde yer alan Kredi ödeme tarihi 14 günden kısa
bir süre olarak belirlendiyse, cayma hakkını ödeme tarihine kadar kullanmalısınız.
- Kredi’den faydalandıktan sonra cayma hakkınızı kullanmanız durumunda, en geç cayma bildirimini
ilettiğiniz tarihten sonraki otuz gün içinde, Kredi tutarının tamamını, söz konusu tutarı iade ettiğiniz
tarihe kadar geçmiş olan günler için işleyecek akdi faizi ile birlikte Biz’e ödemeniz gerekir. Aksi
takdirde Kredi’den caymamış sayılırsınız.
- Siz’den, hesaplanan akdi faiz ve bir kamu kurum ya da kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenmiş
olan masraflar dışında herhangi bir bedel talep edilmeyecektir.
Geri Ödeme:
- Kredi Limiti içinde parçalar halinde kullanacağınız Kredi’yi, her bir Kredi için düzenlenecek
kullandırım belgelerinde belirtilen vade tarihlerinde, tek seferde Banka’ya geri ödemeniz
gerekmektedir.
- Kredi taksitlerinizin kanunlarda tatil olarak kabul edilen bir güne rastlaması durumunda, tahsilat
kendiliğinden bu günü izleyen ilk iş günü olarak yapılacaktır.
- Kullandırım belgelerinde belirtilen Toplam Borç Tutarı, vade tarihlerinde, nezdimizdeki Kredi Tahsilat
Hesabı’ndan ve bu hesabınızda yeterli tutar olmaması halinde yazılı veya uygun elektronik ortamda
verdiğiniz talimata istinaden diğer vadesiz hesaplarınızdan tahsil edilecektir.
- Kredi’yi kısmen ya da tamamen erken ödeyebilirsiniz. Bu durumda gerekli faiz indirimi yapılacaktır.
Kredi Maliyetleri:
- Siz’e bilgilendirme formu ile önceden bildirilmiş olan komisyon ve diğer ücretler Kredi’nin
kullandırılması ile birlikte tahsil edilir.
- Kredinin kullanılması nedeniyle doğan ve doğacak tüm vergiler tarafınıza aittir. Faiz için ödenecek
vergiler (BSMV ve KKDF) ayrı olarak hesaplanmakta ve taksit tutarı içerisinde yer almakta olup,
ücretler için ödenecek vergiler ödenen tutara dahildir.
- Temerrüt hali de dahil olmak üzere, bileşik faiz işletilmeyecektir.
5. BİZ’İM HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZ
Teminat:
- Teminat karşılığı kullandırılacak bir Kredi söz konusu ise, Kredi için kabul edebileceğimiz
Teminatlar’ın tesis, tescil ve tesliminden sonra Kredi kullandırılacaktır.
Temerrüt ve Hukuki Sonuçları:
- Kullandırım belgelerinde bildirilecek vade tarihinde, Geri Ödenecek Toplam Tutar’ı ödemediğiniz
takdirde temerrüde düşersiniz.
- Bu durumda, tarafımızdan iletilecek muaccelliyet bildirimi ile verilen sürenin sonuna kadar geciken
Kredi tutarını ödemezseniz, kredi borcunuzun tamamı için, hakkınızda tüm masrafları size ait olmak
üzere icra takibi başlatılabilir.
Rehin, Takas, Mahsup ve Hapis Hakkı:
- Nezdimizde doğmuş ve doğacak tüm alacaklarınız, haklarınız ve hesaplarınız borcunuza karşılık
tarafımıza rehinli olacaktır.
- Temerrüde düşmüş olmanız veya kanunen kullanılabilme koşulunun oluşması halinde, söz konusu
varlıklarınız üzerinde hapis, takas ve mahsup haklarımızı kullanabiliriz.
Sözleşme Şartlarının Değiştirilmesi:
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- Akdi Faiz Oranı her kredi kullanımınızda tarafınıza bildirilecek olup, Kredi Limiti’nizin düşürülmesi
halinde de, Siz’e bilgi verilecektir.
6. DİĞER HÜKÜMLER
Sözleşmenin Feshi:
- Herhangi bir zamanda ücret ödemeden tarafımıza bildirimde bulunarak, Sözleşme’yi sona
erdirebilirsiniz.
- En az iki ay önceden size bildirimde bulunarak Sözleşme’yi sona erdirebiliriz.
- Ancak temerrüt halinin varlığı durumunda söz konusu iki aylık bildirim süresine uymadan,
bilgilendirmede bulunarak sözleşmeyi sona erdirebiliriz.
Kanuni İkametgah:
- Her türlü bildirim bu sözleşmede yazılı ve kayıtlarımıza alınmış adresinize yapılacaktır. Tebligat bu
adreslere yapılamamışsa Adres Kayıt Sisteminde mevcut adresinize gönderilen tebligatlar 7201
sayılı Tebligat Kanunu gereği geçerli olacaktır.
Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü:
- Sözleşme’nin yorumunda ve uygulamasından doğan her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk
Hukuku uygulanacaktır. Bu Sözleşme’ye konu Kredi’den kaynaklanan uyuşmazlıklar konusundaki
başvurularınızı tüketici mahkemesine veya tüketici hakem heyetine iletebilirsiniz.
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7. SON HÜKÜM
- …………. sayfa ve …………. maddeden oluşan Sözleşme, ……/……/……….. tarihinde taraflar
arasında imzalanmıştır.
“Bu sözleşme kapsamında kredi süreciyle ilgili memnuniyetinizin ölçümlenmesi amacıyla yaptıracağımız
araştırmalar dahilinde, bilgilerinizi mutabakata vardığımız ölçümlemeyi yapacak şirket ile paylaşabiliriz
ve söz konusu şirket tarafından aranabilirsiniz.”
Bu Sözleşme hükümlerinin devamı ve imza bölümleri arka sayfada bulunmakta olup, bu Sözleşme'nin
devamı sayfalardaki hükümlerle bir bütün teşkil etmektedir.
Dijital kanallardan kullandığınız kredilerde Sözleşme ve eklerine kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile her
zaman için erişim imkanınız bulunmaktadır. Ayrıca dilerseniz Sözleşme ve eklerinin birer örneğini ilk yıl
içinde ücretsiz olarak Banka şubelerinden talep edebilirsiniz.
Şube için sözleşmenin bir örneğini “TESLİM ALDIM” beyanını el yazınız ile belirtiniz.
Sözleşmenin bir örneğini ……………………………………………………...…………………………………
1. MÜŞTERİ
TCKN
Adı Soyadı
Adresi
İmzası / Onayı

: ………………………………..
: ………………………………..
: ………………………………..
:

Krediye ilişkin müşterek borçlu olması durumunda;
2. MÜŞTERİ
TCKN
: ………………………………..
Adı Soyadı
: ………………………………..
Adresi
: ………………………………..
İmzası / Onayı
:

T. GARANTİ BANKASI A.Ş.
……………………………….. Şubesi
………………………………..
………………………………..
1. Yetkili Adı Soyadı
İmzası

: ______________________
:

2. Yetkili Adı Soyadı
İmzası

: ______________________
:
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