Tarih: …………………………
Müşteri Adı Soyadı
Müşteri Numarası
Vadesiz Hesap Numarası

: ………………………………………
: ………………………………………
: …………………….. - ………………………….

TAKSİTLİ KREDİLİ MEVDUAT HESABI (EK SÖZLEŞME)
BİLGİLENDİRME FORMU
Değerli müşterimiz, ………………………………… tarihinde yaptığınız Taksitli Kredili Mevduat Hesabı (“Taksitli
KMH”) talebiniz onaylanmıştır. Güzel günlerde kullanmanızı diler, bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
Bu doküman, Kredili Mevduat Hesabı’nızın (KMH) taksitli kullanılabilmesi amacıyla KMH Sözleşmesi
(“Sözleşme”) maddelerine ek olarak düzenlenen “Taksitli Kredili Mevduat Hesabı (‘’Taksitli KMH’’) Ek Sözleşme
Bilgilendirme Formu”dur. (“Form”) Her türlü detaylı bilgiyi Taksitli KMH Sözleşmesi’nden inceleyebilirsiniz.
Formda yer alan tüm bilgiler, Taksitli KMH Sözleşmesi‘ni imzalayacağınız/onaylayacağınız ana kadar geçerli
olacaktır.”
Aşağıda paylaşılan bilgilerin tamamını dikkatli şekilde okumanızı rica ederiz. Sözleşme’nin tüm maddelerini Türk
Borçlar Kanunu’nun Genel İşlem Koşullarına ilişkin hükümleri çerçevesinde incelemenizi rica eder, maddelerin
hukuki ve finansal sonuçları hakkında sizinle görüşmeye ve müzakere etmeye hazır olduğumuzu beyan ederiz.


Taksitli KMH, limitiniz dahilinde taksitli işlem yapabilmenizi sağlar. Hesabınızın taksitli kullanım özelliğini,
toplam limitinizin %...........................oranında kullanabilirsiniz. Bu oranı Siz’e bildirerek değiştirebiliriz.
Taksitli kullanılan tutar, kullanılabilir toplam KMH limitinden düşülecektir.



Taksitli KMH Akdi Faiz Oranı: Aylık: %............................ , Yıllık: %.............’a kadar olacaktır.



Taksitli KMH talebiniz alındıktan sonra, ilgili kanalda akdi faiz oranı, taksit tutarları, taksit tarihleri, taksit
sayısı ve toplam ödeme tutarını içeren bilgi Siz’inle paylaşılacak ve işleme onay vermeniz halinde
Taksitli KMH kullandırımı yapılabilecektir. Onayladığınız ödeme bilgilerinize, işlemin gerçekleştiği
Garanti İnternet/Cep/One, Alo Garanti (444 0 333), şubelerimiz, ATM bilgi fişi ve POS’tan üretilecek
harcama belgesi aracılığıyla ulaşabilirsiniz.



KMH limitinizden yapacağınız kullanımları taksitlendirmeyi talep ve kabul ettiğinizde, geri ödeme planına
uygun şekilde ödeme yapmalısınız. Taksitleriniz, vade tarihinde Taksitli KMH limitinin tanımlı olduğu
vadesiz hesabınızdan alınacaktır. Taksitli kullandığınız KMH’ınızın vadesi gelen taksit ödemesi var ise
ve bu taksit tutarı vadesinde ödenmemiş ise; KMH limitinizden karşılanır. Taksitlerinizin bir kısmının ya
da tamamının KMH limitinizden karşılanması durumunda, limitinizden tahsil edilen tutarın tamamı KMH
ekstrenizin minimum ödeme tutarına eklenecektir. Tahsil edilen anapara tutarı kadar kullanılabilir
Taksitli KMH limitiniz açılır. Ayrıca; vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksiti, kredi borcunuzun
tamamını veya bir kısmını erken ödeyebilirsiniz. Bu durumda, ödediğiniz miktar ve ödeme tarihi esas
alınarak akdi faiz üzerinden indirim yapılacaktır.
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Herhangi bir gerekçe göstermeden ve ceza ödemeden ilk sözleşme olan Kredili Mevduat Hesabı
hükümlerini içeren sözleşmeden cayabilirsiniz. Bu durumda bu Sözleşme de sona erer. Cayma
hakkınızı kullanabilmek için talebinizi, KMH limitinizin tanımlandığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün
içinde, şubelerimiz, Alo Garanti (444 0 333), www.garanti.com.tr , Garanti İnternet veya Cep aracılığıyla
yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile iletebilirsiniz. KMH limitinizi kullanmanız durumda, limitinizin
kullanılan kısmının tamamına karşılık gelen tutarı ve bu tutarı iade ettiğiniz tarihe kadar olan günler için
işleyen akdi faizi en geç 30 (otuz) gün içinde ödemeniz gerekir. Aksi takdirde caymamış sayılırsınız.
Cayma hakkınızı kullandığınızda, KMH limiti kullanımınız nedeniyle bir kamu kurum veya kuruluşuna
veya Siz’in dışınızdaki herhangi bir kişiye/kişilere yaptığımız ödemeler (örneğin; KKDF ve BSMV gibi
vergiler) ve hesaplanan akdi faiz tutarı dışında herhangi bir ödeme talep edilmez.



Sözleşme’ye konu Taksitli KMH ile ilgili bir sorun yaşarsanız şubelerimizden destek alabilirsiniz. Ayrıca
başvurularınızı Tüketici Mahkemesi’ne, Tüketici Hakem Heyeti’ne ya da Türkiye Bankalar Birliği Bireysel
Müşteri Hakem Heyeti’ne iletebilirsiniz. Sözleşme’nin yorumunda ve uygulamasından doğan her türlü
uyuşmazlığın çözümünde Türk Hukuku uygulanacaktır.



Hem Siz hem de Biz herhangi bir ücret ödemeden Sözleşme‘yi tek taraflı sonlandırabiliriz. Bu hakkınızı
kullanabilmek için 7 (yedi) gün önceden yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde
bulunmanız ve eğer hesabınıza ilişkin ödemeniz gereken borç varsa, borcunuzu ödemeniz yeterlidir.
Biz de, en az 2 (iki) ay önceden Siz’e yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı bildirimde bulunarak
Sözleşme’yi sona erdirebiliriz. Ancak; Banka’ya olan herhangi bir borcunuzda gecikme, temerrüt halinin
varlığı veya bu borçlarınızın ödenemeyeceğinin anlaşılması ya da başkaca haklı sebepler bulunması
durumunda söz konusu iki aylık bildirim süresine uyulmadan da sözleşmeyi sona erdirebiliriz.
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Bu form , ………………………………. tarihinde tüm şartları aramızda müzakere edilerek karşılıklı olarak
kabul edilmiştir. Formun bir örneği tarafınıza teslim edilmiş/kalıcı veri saklayıcısı ile erişiminize
sunulmuştur. Dijital kanallardan kullandığınız kredilerde, Sözleşme ve eklerine kalıcı veri saklayıcısı
aracılığı ile her zaman erişim imkanınız bulunmaktadır. Sözleşme ve eklerinin birer örneğini
şubelerimizden talep edebilirsiniz. Bir yıldan daha eski olan Sözleşmeler için arşiv araştırma ücreti
ödemeniz gerekiriz gerekir.
Islak imzanızla onayladığınız KMH açılışlarında, lütfen aşağıdaki noktalı yerleri el yazınız ile doldurunuz.
Formu incelemek için yeterli süreniz olduysa “YETERLİDİR” ve formun bir örneğini teslim aldıysanız
“TESLİM ALDIM” yazınız.
Bu formu incelemem için verilen süre ...................................................................................................
Formun bir örneğini …………………………………………………………………………………………….
MÜŞTERİ
TCKN : …………………….…….
Adı Soyadı : …………………….
Adresi : ………………………….
Elektronik Posta Adresi: …………………………….
Telefon Numarası: ……………………………………
İmzası / Onayı :

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

2. Yetkili Adı Soyadı: ……………………………
İmzası:

Müşteri İmzası: ………………………………
T. GARANTİ BANKASI A.Ş. Genel Müdürlük: Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2, Beşiktaş, 34340, Levent, İstanbul
Faaliyet Konusu: 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki her türlü faaliyet
Mersis Numarası: 0879 0017 5660 0379 www.garantibbva.com.tr Email Adresi: garanti@hs02.kep.tr

(1/3)

