Tarih: ……………………………………
Müşteri Adı Soyadı
Müşteri Numarası

: ……………………………………
: ……………………………………

KREDİLİ MEVDUAT HESABI
KULLANDIRIM BİLGİLENDİRME FORMU
Değerli müşterimiz,
…………………………………… tarihinde yaptığınız Kredili Mevduat Hesabı (“KMH”) başvurunuz onaylanmıştır.
Güzel günlerde kullanmanızı diler, bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
Bu doküman, ekinde paylaşılan belirsiz süreli (son tarihi önceden belirlenmemiş olan) KMH Sözleşmesi
(“Sözleşme”) maddeleriyle ilgili ön bilgilendirme yapmak amacıyla düzenlenen “Kredili Mevduat Hesabı
Kullandırım Bilgilendirme Formu”dur (“Form”).
Aşağıda paylaşılan bilgilerin tamamını dikkatli şekilde okumanızı rica ederiz. Dokümanda tanımlanmamış
terimler Sözleşme’de bahsedilen anlamlara sahiptir ve eğik yazı tipi ile yazılan terimlerin açıklamaları terimler
listesinde yer almaktadır. 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.

1.

KREDİLİ MEVDUAT HESABI TANIMI ve HESAP BİLGİLERİ
 Kredili Mevduat Hesabı (“KMH”), vadesiz Türk Lirası hesabınıza bağlı olarak tanımlanan; hesabınızda
para olmasa da nakit kullanabilmeniz ve ödemelerinizi gerçekleştirmeniz amacıyla tarafınıza kısa vadeli
bir kredi limiti tahsis etmek suretiyle açılan bir hesaptır. KMH limitinize ilişkin başvuru talebinizin
olumsuz çıkması halinde derhal ve ücretsiz olarak bilgilendirileceksiniz.
 Talep ederseniz, limitinizi taksitli kullanımlarınız için de kullanabilirsiniz. Bu durumda, taksitli olarak
kullandığınız toplam tutar, kullanılabilir KMH limitinizden düşülür. KMH limitinizi kullandığınızda faiz,
kullandığınız tutar ve gün üzerinden hesaplanarak yansıtılır.

HESAP BİLGİLERİ 1
KMH Limiti
KMH Vadesi
KMH Faiz Oranı 1
(Akdi Faiz Oranı):
Temerrüt Faizi Oranı 2

AÇIKLAMA
Başvurunuz onaylandığı takdirde vadesiz hesabınıza bağlı olarak
kullanabileceğiniz kredi limitidir.
Vadesi önceden belirlenmemiştir (belirsiz sürelidir). Hangi tarihe kadar açık
kalacağı, Siz’inle yapacağımız anlaşmaya bağlı olarak belirlenebilir.
Aylık: %…………………

Yıllık: %…………………

Aylık: %…………………

Yıllık: %…………………

1 Kredi Limiti’nden kullanılan tutara, son

ödeme tarihine kadar günlük olarak işleyecek faiz oranıdır. KMH limitinizi
kullandığınız tarihten itibaren aylık olarak belirlenen faiz dönemlerinde uygulanır. Faiz valörlü bakiye üzerinden
işletilir. Hesaptan çekilen paranın valörü aynı gün, hesaba yatırılan paranın valörü 1 (bir) iş günü sonrası

1.Müşteri İmzası: ………………………………

2.Müşteri İmzası: ………………………………
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olarak hesaplanır. Valörün, işlem yapılan günden farklı olduğu durumlarda faiz hesaplaması valör gününe göre
yapılır.
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.
Kredi limitinizi ve kullandırma şartlarınızı belirlemeye yetkimiz bulunmakta olup; belirlenen kredi limitiniz yazılı
olarak ya da kalıcı veri saklayıcısı ile Siz’e derhal bildirilir.
Kredinin teminatına rehin, nakit karşılık, ipotek ve/veya kefalet alınabilecektir. Alınan şahsi teminatlar her ne
isim altında olursa olsun adi kefalet sayılacak; tüketicinin alacaklarına ilişkin karşı tarafça verilen şahsi teminatlar
diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça müteselsil kefalet sayılacaktır.

2.

KREDİLİ MEVDUAT HESABI LİMİTİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN BİLGİLER

2.1. Geri Ödeme Koşulları
Banka tarafından Siz’e ekstrenizde bildirilen tarihte, muaccel hale gelecek borcunuzu ödemediğiniz takdirde,
ilgili tutar KMH’ınızın bağlı olduğu mevduat hesabı dışındaki diğer vadesiz hesaplarınızdan alınabilecektir.
Son ödeme tarihi kanunlarda tatil olarak kabul edilen bir güne denk gelirse, ödeme bu günü izleyen ilk iş gününde
kendiliğinden hesabınızdan yapılacaktır.
KMH hesabınıza ait tüm vergiler sizin tarafınızdan ödenir. Faiz için ödenecek vergi ve fon tutarı (BSMV ve KKDF)
ayrı olarak hesaplanır ve geri ödenecek tutar içerisinde yer alır.
2.2. Sözleşme Şartlarının Değiştirilmesi
KMH limitine uygulanan akdi faiz oranı ve KMH limitiniz, yasal düzenlemeler nedeniyle değişebilir ya da
gerektiği durumlarda Bizim tarafımızdan değiştirilebilir. KMH limitinizin düşürülmesi halinde de, Siz’e bilgi
verilecektir.
Akdi faiz oranında yapılacak değişiklikler, kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla en az 30 (otuz)
gün önceden Siz’e bildirilir. Bu bildirimden sonraki 60 (altmış) gün içinde tüm borcunuzu öder ve bu süre
içinde KMH limitinizden kullanım yapmazsanız, önceki işlemleriniz faiz artışından etkilenmez. Ayrıca, akdi faiz
oranının artırılması halinde, yeni faiz oranı geriye dönük uygulanmaz.
2.3. Hesap Ekstresinin Gönderilmesi ve Ücreti
KMH limitinizi kullandığınız, Taksitli KMH taksit ödemesi yaptığınız ayların sonunda borcunuzu, alacaklarınızı
ve güncel bakiyenizi gösteren hesap ekstresi, tercihinize göre dijital ekstre, posta veya e-posta yoluyla Siz’e
gönderilecektir. Ekstre gönderim tercihlerinizi dilediğiniz kanaldan değiştirebilirsiniz.
Adresinizde herhangi bir değişiklik olduğunda hemen Biz’e iletmeniz halinde ekstrelerinizi zamanında
ulaştırabiliriz. Değişiklikleri bildirmediğiniz durumda, sistemlerimizde kayıtlı adresinize gönderilen ekstreler
geçerli sayılır.
Hesap ekstrenizin dijital ekstre/e-posta ile gönderimi ücretsizdir. Posta ile gönderildiğinde ise gönderim başına
…………………………………… olarak ücretlendirilir.

1.Müşteri İmzası: ………………………………

2.Müşteri İmzası: ………………………………
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2.4. Ödemelerinizin Gecikmesi (Temerrüt)
Ekstrenizde belirtilen minimum ödeme tutarını, en geç son ödeme tarihi mesai saati bitimine kadar
ödemediğinizde temerrüt durumuna düşersiniz. Bu durumda; KMH hesabınızdan kaynaklı tüm borç tutarınız
muaccel hale gelecek, muaccel olan borcunuzun ödenmesi için tarafınıza ihtarname gönderilebilecektir.
İhtarnamede belirtilen sürede tüm borcun ödenmemesi durumunda, masrafları Siz’e ait olmak üzere hakkınızda
icra takibi başlatılacaktır. Bankamızca; muaccel hale gelmiş borcunuzun ödenmesini sağlamak amacıyla
Bankamızdaki tüm hesaplarınızdan da toplam borç tutarını alabiliriz.
2.5. Kefalet
[kefalet alınacak ise]

Sözleşme’nin sonunda imzası bulunan kefil veya kefiller, Kredi borcunun ödenmediği durumda kefil olmuş ve
sorumluluğu üzerlerine almışlardır. Söz konusu kefalet, adi kefalet hükmündedir. Alacaklarımıza ilişkin karşı
tarafça verilen şahsi teminatlar, kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça müteselsil kefalet sayılacaktır.

3.

KREDİLİ MEVDUAT HESABI KULLANIMINDAN CAYMA

Herhangi bir gerekçe göstermeden ve ceza ödemeden KMH kullanımından cayabilirsiniz. Bu durumda Sözleşme
de sona erer.
Cayma hakkınızı kullanabilmek için talebinizi KMH limitinizin tanımlandığı tarihten itibaren on dört gün içinde
talebinizi Biz’e (Garanti BBVA Mobil/ İnternet şubesi, Garanti BBVA Müşteri İletişim Merk ezi ve şubelerimiz
gibi k anallar) iletmelisiniz. .

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 KMH kullanımından 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) ve hesaplanan akdi faiz
tutarı dışında herhangi bir ödeme talep edilmez.

4.

ÜCRETLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ VE DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMLERİ

Belirtilen ücretlerin tutarını ve asgari tutarlarını belirleyebilir, değiştirebilir ve yeni ücretler uygulayabiliriz. Bu
değişiklikleri, her yıl azami, Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yılsonu itibarıyla açıklanan yıllık tüketici
fiyat endeksi artış oranında artırabiliriz. Faiz ve ücretleri, nakit olarak ödeyebilirsiniz ya da hesabınızdan tahsil
edilir.

Yapılan ücret artışlarını veya düşüşlerini Size en az 30 (otuz) gün önceden yazılı olarak veya kalıcı veri
saklayıcısı aracılığıyla bildireceğiz. Bildirimi yaptığımız tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde ürünün veya
ürüne ilişkin sunulan hizmetlerin kullanımından vazgeçebilirsiniz. Bu hakkınızı kullandığınızda, ücret artışının
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ek faiz, ücret veya komisyon alınmaz.
Bir gruba veya işlemin özelliklerine bağlı olarak belirlenen standart ücretlerin altında istisnai bir fiyat da
uygulayabiliriz. Bu durumlarda, ilan edilen standart fiyatın altında kalmak koşuluyla yapılacak olan tüm faiz, ücret
veya komisyon artışlarında, ayrıca bir bilgilendirme yapmaya gerek olmadan bu formda belirtilen fiyatlar ve artış
kuralları uygulanır.
Yapılan ücret değişikliklerini kabul etmediğiniz durumlarda, ilgili ürün veya hizmetin sağlanmasını durdurabiliriz.

5.

SÖZLEŞMENİN SONLANDIRILMASI

Hem Siz hem de Biz herhangi bir ücret ödemeden KMH Sözleşmesi‘ni tek taraflı sonlandırabiliriz. Bu hakkınızı
kullanabilmek için 7 (yedi) gün önceden yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunmanız ve
eğer hesabınızla ilgili ödemeniz gereken borç varsa, borcunuzu ödemeniz yeterlidir.
1.Müşteri İmzası: ………………………………

2.Müşteri İmzası: ………………………………
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Biz de, en az 2 (iki) ay önceden size yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı bildirimde bulunarak Sözleşmeyi
sona erdirebiliriz. Ancak; Biz’e 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.
Bu form, KMH Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. Yukarıda yer alan maddelere ek olarak her
türlü detaylı bilgiyi KMH Sözleşmesi’nden inceleyebilirsiniz. Formda yer alan tüm bilgiler, KMH
Sözleşmesi‘ni imzalanacağınız ana kadar geçerli olacaktır.
Dijital kanallar için Sözleşme ve eklerine kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile her zaman için erişim imkanınız
bulunmaktadır. Sözleşme ve eklerinin birer örneğini tekrar talep etmeniz halinde düzenleme tarihinden
sonraki ilk yıl için ücretsiz olarak şubelerimizden isteyebilirsiniz.
Bu Form’da yer alan şartlar ilgili Sözleşme’nin imzalanacağı/onaylanacağı ana kadar geçerli olacaktır.
1. MÜŞTERİ
TCKN
Adı Soyadı
Adresi
E-Posta Adresi
Telefon Numarası
İmzası / Onayı

: ……………………………………
: ……………………………………
: ……………………………………
: ……………………………………
: ……………………………………
:

Islak imzanızla onayladığınız KMH açılışlarında, Sözleşme’nin bir örneğini teslim aldığınızı beyan etmek
için, lütfen aşağıdaki noktalı alana el yazınız ile “TESLİM ALDIM” yazınız.
Bu formu incelemem için verilen süre………………………………………………………………………..
Sözleşme’nin bir örneğini ................................................................................................... ...................
2. MÜŞTERİ
TCKN
Adı Soyadı
Adresi
E-Posta Adresi
Telefon Numarası
İmzası / Onayı

: ……………………………………
: ……………………………………
: ……………………………………
: ……………………………………
: ……………………………………
:

Islak imzanızla onayladığınız KMH açılışlarında, Sözleşme’nin bir örneğini teslim aldığınızı beyan etmek
için, lütfen aşağıdaki noktalı alana el yazınız ile “TESLİM ALDIM” yazınız.
Bu formu incelemem için verilen süre………………………………………………………………………..
Sözleşme’nin bir örneğini ......................................................................................................................

1.Müşteri İmzası: ………………………………

2.Müşteri İmzası: ………………………………
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Bu sayfa, ………………………… sayfa ve ………………………… maddeden ibaret …………………………
tarihli …………………………’nin imza sayfasının devamıdır.
3. MÜŞTERİ
TCKN
Adı Soyadı
Adresi
E-Posta Adresi
Telefon Numarası

: ……………………………………
: ……………………………………
: ……………………………………
: ……………………………………
: ……………………………………

İmzası / Onayı

:

Islak imzanızla onayladığınız KMH açılışlarında, Sözleşme’nin bir örneğini teslim aldığınızı beyan etmek
için, lütfen aşağıdaki noktalı alana el yazınız ile “TESLİM ALDIM” yazınız.
Bu formu incelemem için verilen süre………………………………………………………………………..
Sözleşme’nin bir örneğini ................................................................................................... ...................
T. GARANTİ BANKASI A.Ş.
………………................... Şubesi
Şube Adresi: ………………...................
Telefon Numarası: ………………...................
1. Yetkili Adı Soyadı: ………………………………

2. Yetkili Adı Soyadı: ……………………………

İmzası:

İmzası:

1.Müşteri İmzası: ………………………………

2.Müşteri İmzası: ………………………………
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