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KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KMH) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 
 
ÜRÜNE AİT BİLGİLER: 

Ürünün Adı (Kredinin Türü) 
Kredili Mevduat 
Hesabı (KMH) 

                

Kredili Mevduat Hesabı Akdi Faiz Oranı *  

Ekstre gönderim ücreti (**) (**)Kredili Mevduat Hesabı (KMH)’nıza ait ekstrenin e-posta ile gönderilmesini 
talep edebilirsiniz. Ekstrenizi yazılı olarak talep etmeniz halinde ekstre 
gönderim maliyeti Banka tarafından hesabınıza yansıtılacaktır.  

 
İşbu tabloda verilen oran ve tutarlar, banka için işbu bilgi formunun imzalandığı gün mesai bitimine kadar bağlayıcıdır.  
 
* Banka, ilan etmiş olduğu akdi faiz ve komisyon oranlarını ve/veya faiz tahakkuk dönemlerini Müşteri’ye değişikliğin yürürlüğe 
girmesinden otuz (30) gün öncesinden ihbarda bulunmak kaydıyla değiştirmeye yetkilidir. Banka bu değişikliği yazılı ve/veya kalıcı 
veri saklayıcısı aracılığıyla ve/veya Müşterinin kayıtlı cep telefonu/telefon numarasına SMS, telefon, FDR ile bildirebilecektir. 
Müşteri, faiz artırımının ve/veya faiz tahakkuk dönemi değişikliğinin kendisine bildirilmesini takip eden Son Ödeme Tarihi’ni takip 
eden 10 gün içerisinde ihbardan önceki düzenlemeye göre borcunun tamamını kapatarak kredi kullanmaya son verebilir. Bu 
durumda, Müşteri, faiz, komisyon ve masraflara ilişkin değişikliklerden etkilenmeyecektir. Ancak Müşteri, belirtilen süre içerisinde 
borcunun tamamını kapatmamışsa veya kapatsa bile kredi kullanmaya devam etmiş ise, yeni faiz oranını ve/veya yeni faiz 
tahakkuk dönemini kabul etmiş sayılır. Kredi faizi aylık olarak tahakkuk ettirilerek tahsil edilecektir. Faiz tahakkuk günü her ayın ilk 
işgünüdür. Faiz tahakkuk ve tahsilat günü, o ay içinde bulunmayan bir güne veya tatil gününe rastlıyorsa, işlemler bir sonrak i 
işgününde gerçekleştirilecektir.  
 
 
SİGORTA YAPTIRILMASI: 
Müşterinin yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla açık talebi olmaksızın kredi ile ilgili sigorta yaptırılmaz. Müşterinin sigorta 
yaptırmak istemesi halinde, Müşteri poliçeyi Bankanın acentesi olduğu sigorta şirketinden veya dilediği herhangi bir sigorta 
şirketinden düzenlettirebilecektir. Müşterinin dilediği sigorta şirketinden sağladığı işbu teminatın kredi konusuyla, meblağ 
sigortalarında kalan borç tutarıyla ve vadesiyle uyumlu olması şarttır.  
 
 
BİLDİRİMLER, GECİKME BİLDİRİM VE BİLGİLENDİRME ÜCRETLERİ, NOTER MASRAFLARI: 
Mevzuata uygun olarak talep alınmak suretiyle yapılan onaya bağlı olarak e-posta yolu haricindeki yollarla yapılan gecikme 
bildirimlerden gönderim masrafı tahsil edilmektedir. Müşteri, Noter masrafları taahhuk ederse, Noter Masraf Tarifesine uygun 
olarak Noter’e ödeme yapacaktır. Kredi itibarı sonucu değerlendirme olumsuz olur ise, Banka Müşteri’yi derhal ve ücretsiz olarak 
bilgilendirecektir. Müşteriye tahsis edilecek KMH limit tutarı Müşterinin şubeden başvuru yapması halinde şube tarafından, 
Müşterinin ADK (Alternatif Dağıtım Kanalları) aracılığıyla başvuru yapması halinde Banka tarafından yapılacak değerlendirme 
sonrası en kısa sürede Müşterinin kayıtlı cep telefonuna SMS gönderilmek suretiyle bildirilecektir. 
 
 
DEVLETE ÖDENEN VERGİ VE FONLAR: 
Masraf, ücret ve komisyon tutarları üzerinden % 5 BSMV, faiz niteliğinde tahsil edilen komisyonlar üzerinden ise ayrıca % 15 
KKDF tahsil edilmektedir. 
 
TEMERRÜT DURUMU VE SONUÇLARI:  
Müşteri, krediden doğan borçlarını, Ödeme Planı’na uygun olarak ödeme tarihlerinde tamamen veya kısmen ödemediği takdirde, 
ödenmeyen borç ile birlikte, muacceliyet süresi boyunca 2/4/2006 tarihli ve 26127 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kredi Kartı 
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İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2006/1)’in üçüncü maddesinin ikinci fıkrasında belirlenen 
azami gecikme faiz oranlarından fazla olmamak kaydı ile Bankaca belirlenecek temerrüt faizini ve buna ilişkin her türlü masrafı 
ödemek zorunda kalabilir. 
 
Banka tarafından tahsis edilen KMH limitinin aşılması, üst üste 2 (iki) faiz tutarının KMH limitinden karşılanması, Müşteri 
tarafından KMH’ye ilişkin borcun kapatılmaması, Sözleşme uyarınca; Müşteri’nin ödemek zorunda olduğu herhangi bir tutarın 
vade tarihinde ödenmemesi, kabul ve taahhüt ettiği yükümlülüklerden herhangi birinin zamanında yerine getirilmemesi, , Banka 
alacağı herhangi bir ihtara gerek olmaksızın muaccel hale gelecektir. 
 
SÖZLEŞMENİN FESHİ:  

Müşteri otuz (30) gün önceden Banka’ya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunarak KMH borcunu tahakkuk 
edecek faiz, diğer ferileri ile birlikte ödemek suretiyle sözleşmeyi feshedebilir.   
Banka, en az iki ay önceden Müşteri’ye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunarak sözleşme’yi feshedebilir. 
Banka, haklı nedenlerin varlığı halinde ise sözleşme süresi içerisinde herhangi bir zamanda sözlşmeyi derhal fesih etme hakkına 
sahiptir. Bu durumda Banka yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile Müşteri’yi bilgilendirir. 
 
TEMİNATLAR: 
İşbu kredi kapsamında, müşterinin kredibilitesine ve işlemin mahiyetine göre bu maddede sayılan teminatalar arasından Müşteri 
gerekli görülenler müşteriden talep edilebilir. Müşteri’nin alacaklarına ilişkin karşı tarafça verilen şahsi teminatlar diğer kanunlarda 
aksine hüküm bulunmadıkça müteselsil kefalet sayılacaktır.  
Müşteriden talep edilecek teminatlar: Adi kefalet, menkul ve/veya gayrimenkul rehni/temlik 

 
 
Müşteri, 2 (iki) sayfadan ibaret olarak 2(iki) nüsha düzenlenmiş formu imzalayarak 1(bir) nüshasını saklamayı, kabul ettiğini beyan 
eder.  
 
 
 
Müşterinin Adı Soyadı ve İmzası:            TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.  
Tarih:                         

              
                                                                           


