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Türk Ekonomi Bankası A.Ş.  
Ticaret Sicil No: 189356 Mersis No: 0876004342000105 TEB Kampüs C ve D Blok Saray Mah. Sokullu Cad.  
No:7A - 7B Ümraniye/ İSTANBUL www.teb.com.tr 0850 200 0 666 
 

KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KMH) SÖZLEŞMESİ 

Bu Sözleşme,  sonunda adı-soyadı/unvanı yer alan Müşteri ile Ticaret Sicil No: 189356, Mersis No: 0876004342000105 olan, 
TEB Kampüs C ve D Blok  Saray Mah. Sokullu Cad. No:7A - 7B Ümraniye/ İSTANBUL adresinde bulunan, web adresi 
www.teb.com.tr, telefon numaraları Genel Müdürlük 0216 635 35 35 ve Çağrı Merkezi: 0850 200 0 666 Türk Ekonomi 
Bankası A.Ş. (“TEB” ve/veya “Banka”)  arasında aşağıdaki şartlarla akdedilmiştir. 

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.  

 
1. KMH, kısa süreli ve acil nakit ihtiyaçlarının finansmanına yönelik bir üründür. Banka, Sözleşme’yi imzalayan Müşteri’nin, 

iş bu Sözleşme ve Başvuru Formu’ndaki talebini uygun gördüğü takdirde, Müşteri’ye Kredili Mevduat Hesabı (KMH) 
açabilecektir. 

2. Banka, bu krediyi, Başvuru Formu’nda belirtilen limit içinde kalmak şartıyla, mevzuatın izin verdiği her şekilde, bir veya 
birden fazla cari hesap açma, cari hesapların limitlerini, Banka’nın kredilendirme politikaları, Müşteri’nin kredi performansı 
ve mali yapısı gibi kredi tahsis koşulları göz önünde bulundurularak azaltma, bakiyesi sıfıra inen cari hesapları yeniden 
çalıştırma, Müşteri’ye ait hesaplar arasında virman yapma, mevcut cari hesapları kapatarak dilediği miktarda yeni cari 
hesaplar açma şeklinde Müşteri’ye kullandırabilir. 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.  

3. Banka, kredi limitini Müşteri’ye önceden ihbarda bulunmak ve Müşteri’nin talebini almak kaydıyla artırmaya yetkilidir. 
Müşteri periyodik olarak belli yüzdelerde limitin arttırılmasına ilişkin bir talepte bulunursa, Banka bu talebe istinaden limit 
artışını gerçekleştirecek ve yeni limit ile geçerli olduğu tarihi Müşteri’ye SMS kanalıyla bildirebilecektir. 

4. Banka, ilan etmiş olduğu akdi faiz ve komisyon oranlarını ve/veya faiz tahakkuk dönemlerini Müşteri’ye değişikliğin 
yürürlüğe girmesinden otuz (30) gün öncesinde 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. 

5. Kredinin kullanımı başta ATM’ler olmak üzere, Şubeler veya Banka’nın belirleyeceği Alternatif Dağıtım Kanalları aracılığı 
ile gerçekleştirilebilecektir. Banka tarafından “Kredili Mevduat Hesabı” adı altında Müşteri’ye açılan hesap, Müşteri’nin 
Vadesiz Mevduat Hesabı ile bağlantılı olduğundan, Banka, Müşteri’nin KMH’den kaynaklanan borcunu, hesabına yatırılan 
para veya gelen havale bedelinden, anında veya gün sonlarında mahsup etmeye yetkilidir. 

6. Banka, Müşteri’ye, bu krediyi kısmen veya tamamen uygun göreceği her türlü teminat (adi kefalet, menkul/gayrimenkul 
rehni/temlik) karşılığında kullandırabilir. Müşteri, Banka’nın talep etmesi halinde yeterli teminatları vermeyi ve sigortaları 
yaptırmayı, teminatın değerinde azalma olması halinde Banka’nın talep ettiği ek veya yeni teminatları vermeyi kabul eder. 
İşbu sözleşme kapsamında Müşteri’nin Banka’dan temin edeceği kredili mevduat hesabının in teminatı olarak bu alınan 
şahsi teminatlar her ne isim altında olursa olsun adi kefalet sayılacaktır. Müşteri’nin alacaklarına ilişkin karşı tarafça 
verilen şahsi teminatların diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça müteselsil kefalet sayılacaktır. Müşteri bu 
hususları kabul, beyan ve taahhüt eder. 

7. Müşteri, cari hesap bakiyesinin müsait olmadığı durumlarda, verdiği havale emirlerinin Sözleşme’nin havale işlemlerine 
ilişkin hükümleri çerçevesinde yerine getirilmek üzere KMH’sine borç kaydedilmek suretiyle gerçekleştirilebileceğini kabul 
eder. 

8. 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 sonraki işgününde 
gerçekleştirilecektir. Bankanın, Müşteri’nin hesabına alacak kaydedilen tutarları, Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde 
ana para, faiz ve masraf alacağından dilediğine mahsup etme hakkı bulunmaktadır. 
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9. KMH borcunun son ödeme gününün, mevzuatta tatil olarak kabul edilen bir güne rastlaması durumunda, son ödeme 
günü kendiliğinden bu tarihi izleyen ve tatil olmayan ilk gün olarak kabul edilir. 

10. Herhangi bir nedenle kredi limitinin aşılması halinde Müşteri, kredi limitinin aşılan kısmından da Sözleşme hükümleri 
çerçevesinde sorumlu olacağını, ayrıca aşılan kısma limit aşım tarihinden itibaren, 2/4/2006 tarihli ve 26127 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2006/1)’in 
üçüncü maddesinin birinci fıkrasında belirlenen azami akdi faiz oranı esas alınarak hesaplanacak faizi ödeyeceğini kabul 
eder. 

11. Banka, faiz ödeme gününde, KMH’nin limitinin dolmuş olması nedeniyle faizlerin hesaptan karşılanması ve buna ilişkin 
BSMV ve KKDF’nin Müşteri tarafından ödenmemesi, Müşteri’nin ödeme gücünü kaybetmesi, üçüncü şahıslarca hakkında 
yasal takibe geçilmesi, ölümü, iflası veya hacir altına alınması halinde, borcun tamamını muaccel kılmaya ve derhal 
ödenmesini talep etmeye yetkilidir. 

12. 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. 

13. Müşteri, Banka’ya olan borcunun/borçlarının muacceliyet kesbetmesi ve mütemerrit duruma düşmesi halinde, 2/4/2006 
tarihli ve 26127 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kredi Kartı 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 faizi ve buna ilişkin BSMV, KKDF ve Banka’nın yapacağı tüm masrafları ödemeyi 
kabul eder. 

14. 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 sözleşmeyi derhal fesih etme hakkına 
sahiptir. Bu durumda Banka yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile Müşteri’yi bilgilendirir.  

15. Müşteri, niteliği itibariyle geçici likidite sorunlarının finansmanına yönelik, kısa vadeli fon ihtiyaçlarını karşılama amaçlı bir 
kredilendirme türü olan KMH’yi, niteliği ile uyumlu olmayacak biçimde sürekli bakiye arz eder şekilde kullanmaması 
gerektiği hususunda bilgilendirildiğini kabul eder. 

16. Müşteri, işbu sözleşmeden kaynaklı uyuşmazlıklarda, uyuşmazlık konusundaki başvurularını Türkiye Bankalar Birliği 

Hakem Heyeti, Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilecektir. 

17. Müşteri Sözleşmenin bir örneğini, düzenleme tarihinden sonraki ilk yıl içinde Banka’dan ücretsiz temin edebilir. 

18. Taraflar, yedi  gün önceden diğer tarafa yapacağı yazılı ihbarla Sözleşme’yi sona erdirmek hakkına sahiptir. Bu durumda 

Müşteri Sözleşme’ye bağlı olarak Banka’nın doğmuş ve doğacak her türlü alacağını fer’ileri ile birlikte ödemek 

durumundadır. 

19. İşbu ondokuz (19) madde ve iki (2) sayfadan ibaret sözleşme Banka ile Müşteri arasında imzalanmış olan Bireysel Müşteri 

Sözleşmesinin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. İşbu sözleşmede düzenlenmeyen hususlarda Bireysel Müşteri Sözleşmesi 

hükümleri geçerli olacaktır. 

Müşteri Ad Soyad: 

İmza: 

 

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.    

Müşteri tarafından el yazısı ile “Sözleşmenin ve eklerinin bir nüshasını elden aldım.” yazabileceği alan olarak düzenlenmiştir. 

 


