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BİREYSEL TAKSİTLİ KREDİ SÖZLEŞMESİ  
(Değişken Faizli) 

 

Müşteri No        

Adı Soyadı       

Kredi Hesap No       

 
MADDE 1 – AMAÇ  
İşbu Sözleşme, Creditwest Bank LTD. (Bundan sonra “Banka” olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan son sayfada 
isim ve imzası bulunan Müşteri arasında müzakere edilerek kabul edilen hükümler doğrultusunda tahsis edilen 
nakdi kredinin, Müşteri tarafından kullanılmasına ilişkin koşulları ve Müşteri ile Banka arasında kredi 
kullanımından doğacak ilişkileri saptamak amacıyla düzenlenmiştir.  
MADDE 2 – MÜŞTERİ BEYANI  
2.1. Müşteri, Bireysel Kredi Başvuru Formu’nda ve kredi başvurusu esnasında Banka tarafından talep edilen 
diğer belgelerde belirttiği bilgilerin doğru olduğunu ve Banka’nın bu bilgilere dayanarak krediyi tahsis 
ettiğini/edeceğini, bu bilgilerden herhangi biri veya birkaçının doğru olmadığının anlaşılması veya kredi 
kullandırma koşullarının sonradan değişmesi halinde Banka’nın krediyi kullandırmaktan vazgeçebileceğini, 
yanıltıcı bilgi verildiğinin kredi kullandırım tarihinden sonra anlaşılması halinde ise Banka’nın borcun tamamını 
muaccel kılmaya yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.  
2.2. Müşteri, Banka nezdinde açtırdığı veya açtıracağı her türlü hesaplarda, yapacağı işlemlerde ve 
kullandığı/kullanacağı kredilerde kendi adına ve kendi hesabına hareket ettiğini, başkası hesabına hareket 
etmesi halinde Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasasının ilgili maddelerine uygun olarak kimin 
hesabına işlem yaptığını ve bu kişinin kimlik bilgilerini, işlemin yapılmasından önce Banka’ya yazılı olarak 
bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.  
MADDE 3 – KREDİ BİLGİLERİ  
3.1. İşbu Sözleşme bağlamında kullandırılacak krediye değişken faiz oranı uygulanacak olup, faiz oranı, tutarı, 
vadesi ve krediden kaynaklanan toplam borç tutarının anapara, faiz, yasal yükümlülükler ve diğer ücretler 
itibarıyla dağılımı aşağıda ve ayrıca işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası olan geri ödeme planında 
gösterildiği gibi olacaktır.  
3.2. Değişken Faiz Oranlı Krediler, KKTC Merkez Bankası tarafından belirlenen Banka’nın ve KKTC Bankalar 
Birliğinin  İnternet sayfalarında ilan edilen  referans faize, Bankaca uygulanacak sabit bir marj oranı eklenerek 
bulunan faiz oranını içeren kredilerdir. Değişken faiz uygulanan tüketici kredilerinde, kredi faiz oranı her üç 
ayda bir, taksit vadesinde yeniden güncellenir ve bir sonraki taksit vadesinden itibaren uygulanır. Ancak 
tüketicinin lehine olan faiz değişiklikleri hariç, krediye ilişkin ilk faiz değişikliği sözleşmenin yürürlüğe girdiği 
tarihi takip eden onikinci ayın sonunda yapılır. 
Referans faiz oranında artış görülmesi halinde, kredinin faiz oranı ve taksit tutarı da artar. Değişken faizli 
kredilerde tüketici lehine veya aleyhine sonuç doğabilir.  
Faiz oranının değiştirilmesi halinde, bu değişiklik uygulanmaya başlamadan otuz (30) gün önce müşteriye 
bildirilir. 

Kredi Türü Belirli Süreli  Para Cinsi Kredi Faiz Türü Değişken  

Kredi Tutarı (Anapara)                BSİV      % 

Kredi Vadesi (Ay)                Referans Faiz Oranı      % 

Taksit Tutarı              Marj Oranı      %  

Faiz Dâhil Toplam Geri Ödeme               Faiz Oranı       % 
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(*)“Yıllık Maliyet Oranı”, tasdik ücreti hariç olmak üzere, faiz, vergi, harç, komisyon, sigorta ve benzeri yasal 

yükümlülükler ile varsa değişik isimler altında alınan her türlü ücretlerin dâhil olduğu toplamın, kredi tutarına 

olan yıllık yüzdesel oranını anlatır.  

 MADDE 4 – ÜCRET, MASRAF VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER  

(*) Yıllık olarak tahsil edilecek olan sigorta ücretleri, Yıllık Maliyet Oranına yıllık olarak yansıtılır.  Borçlunun yaşı 
ve teminatın değerinde oluşacak değişikliğe göre yıllara göre değişiklik arz edebilir. 
 
4.1. Müşteri; işbu Sözleşme içeriğinde ve Ön Bilgilendirme Formu’nda karşılıklı mutabakat sonucu belirlenmiş 
faizi, tahsis ücreti, sigorta ücreti gibi masrafları ile BSİV gibi doğmuş ve doğabilecek yasal yükümlülükleri, 
ayrıca Sözleşme kapsamında ödenmesi gerekli her türlü vergi, resim, harçlarla, sigorta primi ve masrafları 
ihbara gerek kalmaksızın ödemeyi, vadesinde ödenmeyen borcundan dolayı Banka’nın göndereceği her bir 
masrafları ile Banka’nın Sözleşme’den doğan haklarının korunması ve infazı için yapacağı mahkeme, icra, harç 
masraflarının ve vekâlet ücretinin, yasal takiple ilgili ihtar ve takip masraflarının maliyeti kadar kendisine ait 
olduğunu, Kredi Sözleşmesi ve bu nedenle verilen veya verilecek her türlü teminatların tesisi ve tesis 
edilen/edilecek teminatların fekki aşamasında yasal mevzuat gereğince doğacak olan masrafları ödeyeceğini 
kabul, beyan ve taahhüt eder.  
4.2. Müşteri, BSİV oranlarında meydana gelen değişikliklerin, ayrıca bir ihbara gerek kalmaksızın yürürlük 
tarihinden itibaren kendisine yansıtılacağını ve geri ödeme planının buna göre yeniden düzenleneceğini, 
düzenlenecek yeni geri ödeme planında taksitlerin eşit olmayabileceğini kabul ve taahhüt eder.  
4.3. Krediye ilişkin sözleşme, işlem fişi ve benzeri dokümanların bir örneğinin, 1 yılın üzerinde sürenin geçmesi 
sonrası talep edilmesi halinde, sayfa başına arşiv araştırma ücreti tahsil edilir. Kredinin kullanımından 
kaynaklanan borcun bulunması halinde tarafınıza gönderilecek hesap özetinin gönderim masrafları ile kamu 
kurum veya kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenen masraflarda meydana gelen leh ve aleyhteki değişiklikler, 
değişiklik tarihinden itibaren Müşteri’ye yansıtılabilecektir. Posta, kısa mesaj, internet, telefon veya noter 
aracılığıyla yapılan gecikme bildirimlerinden gönderim masrafı ile vergi, resim ve harçlar maliyet bedeli kadar 
Müşteri’den tahsil edilecektir.  

 

Toplam Maliyet             Yıllık Maliyet Oranı (*)       %  
Teminat Türü Kefil  Gecikme Faiz Oranı        %  

Maaş  İlk Taksit Ödeme Tarihi            
İpotek   Son Taksit Ödeme Tarihi           
Rehin     
Diğer           

 Miktar  Para Cinsi 

Kredi Tahsis Ücreti             

Komisyon Tutarı                

Ekspertiz Ücreti (Kredi Vade Süresince Geçerli)              

İpotek/Rehin Tesis Ücreti             

Sigorta Ücreti *(Yıllık  Toplam  ) 
                

Kredi Hayat             

Ferdi Kaza             

Konut Sigortası             

Taşıt Sigortası             

Diğer                   

     Ücret               
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MADDE 5 – HESAP AÇMA, KREDİNİN GERİ ÖDENMESİ VE HESAPTAN TAHSİLAT YETKİSİ, OTOMATİK ÖDEME 
TALİMATI  
5.1. Müşterinin kullandığı kredi para cinsinden açık bulunan vadesiz mevduat hesabı var ise bu hesaptan 
kredi ile ilgili işlemleri de yapabilecektir. Aynı Para cinsinden vadesiz mevduat hesabı yok ise Banka’nın 
krediyle ilgili işlemlerini yürütülebilmesi için kredi sözleşmesine bağlı olarak vadesiz hesap açma 
yükümlülüğü bulunmakta olup, bu hesaptan sadece kredi ile ilgili işlemlerin yapılması durumunda Banka 
tarafından bu hesaba ilişkin herhangi bir isim altında ücret talep edilmeyecektir. İlgili hesap müşterinin 
aksine yazılı talebi olmadığı müddetçe kredinin tamamen ödenmesiyle birlikte Banka tarafından 
kapatılacaktır.  
5.2. Kredi, işbu Sözleşme’nin devamı ve ayrılmaz bir parçası olan geri ödeme planında gösterilen taksit 
tarihlerinde, anapara, faiz ve varsa yasal olarak ödenmesi gerekli vergi ve fonların toplamından oluşan taksit 
tutarlarının nakden ve defaten Banka’ya ödenmesi suretiyle tahsil edilecektir. Geri ödeme planında belirtilen 
taksit tarihlerinin resmi tatil ve/veya hafta sonu gününe denk gelmesi halinde, taksit ödemesi bir sonraki iş 
gününde yapılacaktır.  
5.3. Taksitin Müşteri’ye ait Banka nezdindeki bir mevduat hesabından düzenli (otomatik) ödeme talimatı ile 
tahsiline, tahsil olunan miktarın hesaba borç kaydedilmesine Banka’nın yetkili olduğunu ve taksitlerden 
herhangi birinin ödenmesinin, ondan önceki taksitlerin ve faizlerin ödendiği anlamında kabul edilmeyeceğini 
gayrikabili rücu olarak kabul ve taahhüt eder.  
5.4. Banka, vadesi gelmiş taksitler için kısmi tahsilat talebini kabul edip etmemekte serbesttir. Müşteri, 
Banka’nın kısmi tahsilat talebini kabul etmesi halinde yapılacak tahsilatın öncelikle masraf ve taksit içerisindeki 
faiz ve fer’ilerine mahsup edilmesini, taksitin ödenmeyen kısmına tahsil gününe kadar geçen süre için gecikme 
faizi ve buna ilişkin masrafları, kısmi tahsilat yapılan taksite ilişkin tüm unsurlar tahsil edilmedikçe takip eden 
taksit için tahsilat yapılmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.  
5.5. Müşteri, kredi taksitlerinin ve/veya krediye ilişkin doğmuş/doğabilecek her türlü faiz, masraf, ücret, vergi 
ve fonların, Banka nezdindeki maaşının yatırıldığı hesap da dahil olmak üzere her türlü hesaplarından, hesap 
bakiyesinin yetersiz olması durumunda Müşteri’nin açık talimatı ile açılmış olan Kredili Mevduat Hesabı olması 
halinde yine Müşteri’nin açık talimatı ile Kredili Mevduat Hesabı limitinden tahsil edileceğini kabul, beyan ve 
taahhüt eder.  
5.6. Banka, hesaptan tahsilat yetkisini kullanıp kullanmamakta tamamen serbest olup, bu yetkinin kullanılması 
ve/veya kullanılmaması nedeniyle Müşteri ve Kefil/Kefiller tarafından herhangi bir hak iddia edilemez.  
MADDE 6 – KREDİ HESABININ İŞLEYİŞİ VE KREDİNİN KULLANIMINDA BANKA’NIN SORUMLULUĞU  
6.1. Banka, işbu krediyi, Müşteri adına açılacak vadesiz mevduat hesabına virman yaparak ya da Müşteri’nin 
talebi gereği satıcı/sağlayıcı gerçek ve tüzel kişilere ödeme yapmak suretiyle kullandırabilir. Banka, işbu 
Sözleşme kapsamında Müşteri’ye kullandırdığı krediyi belirli bir mal veya hizmetin satın alınması veya belli bir 
satıcı ile hukuki işlem yapılması koşulu ile vermemiştir. Müşteri bu krediyi istediği kişi ile kuracağı dilediği 
herhangi bir hukuki ilişki için kullanabilir, kredinin ne amaçla ve/veya kiminle işlem yapılması için kullanılacağı 
Banka’yı hiçbir surette ilgilendirmemektedir. Bu yüzden Müşteri, mal veya hizmet sunan gerçek veya tüzel 
kişilerile arasında çıkacak uyuşmazlıkların veya malın ayıplı olması, teslim edilmemesi, iade edilmesi, hizmetin 
eksik yapılması veya hiç yapılmaması ve benzeri hususlarda çıkacak uyuşmazlıklardan Banka’nın hiçbir 
sorumluluğu olmayacağını, bu gibi hususların kredinin geri ödenmesine ve işbu Sözleşme’den doğan 
yükümlülüklerin yerine getirilmesine engel oluşturmayacağını kabul ve taahhüt eder.  
6.2. Banka, işbu krediyi, satıcı ve/veya sağlayıcı ile yaptığı özel yazılı kampanya anlaşmaları çerçevesinde belli 
bir mal veya hizmetin satın alınması/sağlanması şartıyla kullandırması ve kredi tutarını doğrudan 
satıcı/sağlayıcıya ödemesi halinde, tahsis edilen kredi, doğrudan Müşteri nam ve hesabına ilgili 3. şahsa 
ödenerek kullandırılacak olup, Müşteri bu işlemlerin ve kendi adına tahsis edilen kredinin yine kendi nam ve 
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hesabına yapılmış ödeme olarak 3. şahsa yapılması hususunda Banka’yı yetkili kıldığını gayrikabili rücu olarak 
kabul ve taahhüt eder.  
MADDE 7 – TEMİNATLAR  
7.1. Müşteri, gerek bu krediden, gerekse Banka’yla imzalamış olduğu başka sözleşmelerden ve/veya herhangi 
bir nedenden doğmuş veya doğacak her türlü vergi, resim, harç, icra ve yargılama giderleri, sigorta masrafları 
ve Sözleşme gereğince Banka’ya borçlu olduğu tüm tutarların teminatı olarak; Banka’nın kabul edeceği nitelik, 
şart ve tutarda maaş blokesi, kefalet, ipotek, nakit hesabı, altın hesabı, döviz tevdiat hesabı, devlet tahvili, 
hazine bonosu, Banka’mız yatırım fonu katılma belgesi rehni de dahil, her türlü teminat tesisini ve Banka’nın 
ilave teminat istemeye yetkili olduğunu kabul ve taahhüt eder. Keza müşterinin, bankaya borçlu olduğu tüm 
tutarı ödemesi ve kredinin kapanması ile ilgili teminatları serbest kalacaktır.  
7.2. Alınacak şahsi teminatlarda, kefillerin birden fazla olması halinde bu sözleşmede doğan taahhütlerden 
müştereken (müteselsil) ve münferiden sorumlu olacaklardır.  
7.3. İşbu Sözleşme’nin sonunda imzası bulunan Kefiller, Müşteri’nin işbu Sözleşme ile borçlanacağı bütün 
meblağları Banka’ya karşı 3. Ve 4. maddede yazılı toplam ödenecek tutar kadar ve/veya kredi tahsilat sürecinin 
uzaması halinde sözleşme şartlarına göre uygulanacak temerrüt faizi de ilave edilerek hesaplanacak tutar 
kadar kefil olarak üstlenirler. Kefiller, kefalet miktarının; bir senelikten fazla olsa dahi anapara ile birlikte, işbu 
Sözleşmede öngörülen şekil ve oranda hesaplanacak akdi faizi, mali yükümlülükleri ve her türlü masrafları, 
vekâlet ücretini, Sözleşmede belirtildiği şekilde hesaplanacak temerrüt faizini de kapsadığını, bu sıfatla Banka 
ile Borçlu arasındaki Kredi Sözleşmesi’ndeki kefaletin niteliğine aykırı olmayan maddelerinin tamamının 
kendileri hakkında da aynen uygulanmasını kabul ve taahhüt ettiklerini, kabul ve taahhüt ederler.  
7.4. Kefiller, Müşteri’nin ödemelerini tatil etmesi, iflasa maruz kalması veya kredilerinin kat’i veya herhangi bir 
sebeple borcunu ödeme vecibesi doğduğu takdirde Borçlu’ya yapılan usulüne uygun ihtarın sonuçsuz kalması 
halinde herhangi bir ihbarda bulunmaksızın işbu muaccel olan borcun kendileri için de muaccel olacağını kabul 
ve taahhüt ederler.  
MADDE 8 – BANKA’NIN REHİN, TAKAS, MAHSUP VE HAPİS HAKKI  
Hesap sahibi Banka nezdinde mevcut ve krediye teminat teşkil eden mevduat dahil her türlü alacaklarına, 
bloke paralarına, velhasıl her türlü menkul kıymetler ve / veya gayrimenkuller üzerinde Banka’nın bu 
sözleşmeden doğmuş ve doğacak risk veya alacakları için hapis, ipotek ve rehin hakkı olduğunu ve Banka’nın 
bunların bir kısmını veya tümünü bloke etmeye ve bunları muaccel olmasa bile takas veya mahsup etmeye ve / 
veya satışını istemeye yetkisi bulunduğunu kabul ve taahhüt eder. 
MADDE 9 – SİGORTA  
Banka tarafından krediye ilişkin olarak sigorta sözleşmesi talep edilebilir.  
9.1. Banka tarafından kredi konusu ile meblağ sigortalarında kalan borç tutarı ve vadesi ile uyumlu olmak 
üzere sigorta poliçesi düzenlenebileceği gibi Müşteri bu hizmeti farklı bir sigorta şirketinden de alabilir. 
Müşteri her iki durumda da mevcut, yeni yapılacak ve/veya yenilenecek tüm sigorta poliçelerinin üzerinde 
Banka’nın adının dain-i mürtehin olarak belirtilmesini kabul ve taahhüt eder.  
9.2 Müşteri, kredinin taksitleri ve krediden doğan her türlü borçları tamamıyla geri ödeyinceye kadar 
Banka’nın gerekli göreceği her türlü rizikolara karşı, sigorta prim ve masrafları kendisine ait olmak üzere, 
Banka tarafından belirlenen tutar üzerinden dilediği bir sigorta şirketi nezdinde Banka lehine tüm teminatları 
sigortalamayı, kredi vadesinden önce süresi biten sigortaların poliçe yenilemelerinin kendisi tarafından düzenli 
olarak yapılarak poliçe vade tarihinden önce Banka’ya ileteceğini kabul ve taahhüt eder. Müşteri yeni poliçeyi 
sunmaktan imtina ettiği ve/veya Poliçenin Bankanın kabul edeceği riskleri karşılamaması ve/veya 
taksitlendirdiği poliçe için gerekli ödemeyi yapmayıp poliçenin iptalinin söz konusu olduğu hallerde Bankanın 
poliçeyi resen yapma ve poliçe bedelini talep ve tahsil etme hakkı olacağına kabul ve taahhüt eder.  

Müşteri, vade tarihinde yenilenmeyen poliçeler için Banka’yı poliçelerin yenilenmesi hususunda bizzat 
yetkilendirdiğini, riskin doğması halinde sigorta bedellerinin Bankaca sigorta şirketinden alınmasını, vefatı 
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halinde ise mezkûr sigorta şirketince ödenecek tazminattan, tazminatın Banka’ya ödendiği tarihte, doğmuş 
veya doğacak asalet ve/veya kefalet borçlarının mahsubunu ve Müşteri tarafından vade tarihinde 
yenilenmeyen poliçeler veya hiç sigorta yaptırılmaması nedeniyle uğradığı/uğrayacağı zararlardan Banka’yı 
sorumlu tutmayacağını, Banka’dan herhangi bir hak, tazminat vs. alacak talep edemeyeceğini kabul, beyan ve 
taahhüt eder.  
9.3. Müşteri, sigorta ile ilgili prim tutarlarını ve masrafları Banka’ya nakit olarak veya Banka ile mutabık kaldığı 
diğer bir şekilde ödeyeceğini, vadede ya da Bankaca verilen süre içinde ödenmediği takdirde, Banka 
kaynağından ödenebileceğini, bu tutarların temerrüt faiziyle birlikte Müşteri tarafından Banka’ya yapılacak ilk 
ödeme tutarından mahsup edilebileceğini, herhangi bir şekilde ödeme yapılmaması halinde, Banka nezdinde 
halen bulunan ve bundan sonra açılacak olan her türlü hesaptan takas-mahsup yolu ile tahsil edilebileceğini 
kabul, beyan ve taahhüt eder.  
MADDE 10 – CAYMA HAKKI  
10.1. Müşteri, tüketici kredi sözleşmesini imzaladığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde herhangi bir 
gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir. Tüketicinin cayma talebini süresi 
içinde iadeli taahhütlü posta yolu ile yazılı ve/veya kuruluşun erişebileceği başka bir dayanıklı ortamda 
bankaya iletmesi gerekir. 
10.2. Paranın verilmesi ve tüketicinin cayma hakkını kullanması durumunda, Müşteri parayı aldığı tarihten 
itibaren faizi ile birlikte otuz gün içerisinde bankaya iade eder. İadenin bu süre içerisinde yapılmaması halinde 
cayma hakkı kullanılmamış sayılır. Faiz, tüketici kredi sözleşmesinde kararlaştırılmış olan kredi faiz oranına 
göre hesaplanır. Banka bu kredi için faiz yanında resim, vergi, harç ve/veya üçüncü kişilere ödediği ve iade 
alınamayan giderleri müşteriden alma hakkına sahiptir.  
MADDE 11 – ERKEN ÖDEME, ERKEN KAPATMA  
11.1. Müşteri, kredi borcunun tamamını veya bir taksit tutarından az olmamak üzere bir kısmını önceden 
ödeyebileceği gibi, vadesi gelmemiş bir ya da birden çok taksit için de erken ödemede bulunabilir. Banka, 
değişken faizli belirli süreli kredilerin ilk on iki aylık dönemi ile sabit faizli kredilerde erken ödeme talebinin 
olması durumunda, kredinin erken geri ödenmesi ile doğrudan bağlantılı olan muhtemel maliyetler için 
tazminat alma hakkına sahiptir. Erken ödeme durumunda, kalan anapara tutarı ve erken ödenen gün sayısı 
dikkate alınarak işbu Sözleşmede belirtilen akdi faiz oranı üzerinden faiz ve varsa bu faiz üzerinden 
hesaplanacak fon, vergi ve diğer maliyet unsurları kadar indirimli tahsilât yapılacaktır. Tahsil edilen faiz ile faiz 
üzerinden hesaplanan yasal yükümlülükler dışında kalan kısım anapara borcundan düşülerek akdi faiz oranı 
üzerinden, kalan taksit sayısı ve ödeme tarihleri değişmeden yeni taksit tutarı ve yeni ödeme planı oluşturulur.  
11.2. Faizin tamamının veya bir kısmının Müşteri’den peşin olarak tahsil edildiği kredilerde, erken ödeme 
yapılması durumunda, ödeme yapılan tarih ve tutar esas alınarak akdi faiz oranı üzerinden gerekli faiz indirimi 
yapılır.  
11.3. Müşteri’nin erken ödeme/kapatma yapmak istemesi halinde buna ilişkin Banka’ya yazılı talimat vermesi 
gerekmektedir. Aksi takdirde taksitler vadesinde ödenmeye devam edecektir.  
11.4. Banka, erken ödeme talebinin olması durumunda, kredinin erken geri ödenmesi ile doğrudan bağlantılı 
olan muhtemel maliyetler için tazminat alma hakkına sahiptir. 
11.5. Erken Ödenen veya vadesinden önce kapatılan krediler ile ilgili olarak 31/2020 sayılı Tüketici Kredileri 
Yasası ve bu yasaya ilişkin değişiklik ve yönetmelik hükümleri saklıdır.  
MADDE 12 – GECİKME/TEMERRÜT FAİZİ  
12.1. İşbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası olan geri ödeme planında gösterilen taksitlerinden, 
vadelerinde ödenmeyen her taksit tutarı için, gecikme faizi uygulanmayacak süre taksit tarihinden itibaren on 
beş gündür. Müşteri her hangi bir ihbara gerek kalmaksızın, taksitler için gecikme faizi uygulanmayacak süre 
için akdi faizi, bunu geçen süreler için ise işbu Sözleşmenin üçüncü maddesinde belirtilen gecikme faiz oranı 
hesaplanacak ve tahakkuk ettirilecek gecikme/temerrüt faizi ile bu faiz üzerinden hesaplanacak BSİV‘yi 
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ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Müşteri tarafından peşin komisyon/katkı payı ödemek suretiyle sıfır faizli veya 
indirimli faiz oranından kredi kullanılması halinde, peşin komisyon/katkı payı dikkate alınarak yukarıdaki 
şekilde hesaplanacak gecikme/temerrüt faizi uygulanır.  
MADDE 13 – MUACCELİYET, BORÇLUNUN TEMERRÜDE DÜŞMESİ VE HUKUKİ SONUÇLARI  
13.1. Müşteri İşbu Sözleşme’ye ekli geri ödeme planında gösterilen kredi taksitlerinden birbirini izleyen en az 2 
taksitini taksit tarihinde ödemediği takdirde Banka Müşteri’ye ihtarname göndererek, borcun 30 gün içinde 
ödenmesini talep etmeye, bu süre içinde borcun ödenmemesi durumunda kredi borcunun tamamını muaccel 
kılmaya yetkilidir.  
13.2. Banka, Müşteri’nin temerrüde düşmesi ya da geç ödemede bulunması durumunda, geç ödenen tutar 
içinde yer alan anapara tutarı üzerinden gecikme faiz oranı ile geç ödenen gün sayısı dikkate alınarak 
bulunacak faiz ve bu faiz üzerinden hesaplanacak vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülükler toplamını 
Müşteri’den talep edebilir. Müşteri’den talep edilebilecek gecikme faizi hesaplanırken Müşteri’nin ödemeyi 
yaptığı tarih esas alınır. Bu süre hiçbir şekilde tüketici aleyhine olacak şekilde değiştirilemez.  
13.3. Müşteri, Banka’nın ihtarında verilen sürede borcunu ödemediği takdirde, Banka’nın yasal yollara 
müracaat etme yetkisinin bulunduğunu, tüm alacaklarının tahsili için Banka’nın Müşteri aleyhinde yasal takibe 
geçebileceğini ve verilmiş rehinlerin, ipotekli gayrimenkullerin paraya çevrilmesi için gerekli takibi 
başlatabileceğini ve yasal süreç içinde sattırabileceğini kabul ve taahhüt eder.  
MADDE 14 – SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE FESİH ŞARTLARI  
14.1. Tarafların karşılıklı edimlerini yerine getirmesi halinde işbu Sözleşme kendiliğinden sona erecektir.  
14.2. Taraflardan birinin Sözleşme’de yer alan yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde diğer taraf kendi 
yükümlülüklerini yerine getirmek ve yazılı olarak bildirim yapmak kaydı ile Sözleşme’yi fesih etme hakkına 
sahiptir. Sözleşme’nin feshi, tarafların birbirlerinden olan hak ve alacaklarını ortadan kaldırmaz. İşbu 
Sözleşme’de yer alan muacceliyet ve temerrüt hükümleri ile fesih şartları birbirinden ayrı değerlendirilir.  
MADDE 15 – DEVİR VE TEMLİK  
15.1. Müşteri, Banka’nın yazılı izni olmadan işbu Sözleşme’den doğan haklarını, yükümlülüğünü ve/veya 
borcunu başkalarına devir ve temlik edemez.  
15.2. Taksitlerden bir kısmının veya kredinin tamamının kefil dışında bir kişi tarafından ödenmesi sonucu 
alacağın temlik edilmesine Borçlu ve/veya rehin veren şimdiden muvafakat eder.  
MADDE 16 – BANKA KAYITLARININ DELİL TEŞKİL ETMESİ  
Müşteri ile Banka arasında çıkabilecek her türlü anlaşmazlıklarda Taraflar, aralarında imzaladığı sözleşmeler, 
Banka kayıtlarında saklı tutulan ve Müşteri’ye verilen hesap özetleri, ödeme planı ve ödeme fişleri, ayrıca 
Müşteri tarafından Banka’ya verilen her türlü talimatlar, Banka tarafından gönderilen ihtarname ve 
ihbarnameler, Banka’nın diğer defter ve evraklarındaki kayıtlar ile bilgisayar kayıtları, ses kayıtları, mikrofilm ve 
mikrofişler ile Müşteri tarafından işbu Sözleşme kapsamında kullanılan kredi ile ilgili yasada belge olarak 
tanımlanan delil olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. İşbu hüküm delil sözleşmesi niteliğindedir.  
MADDE 17 – TEBLİGAT ADRESİ  
Müşteri işbu Sözleşme’de yer alan hususların yerine getirilmesi ve Bankaca yapılacak her türlü tebligat için 
aşağıda isim ve imzalarının yanında yazılı tüm adreslerinin,  geçerli tebligat adresi olduğunu, bu adreslerde 
yapılacak değişiklikleri Banka’ya yazılı olarak bildirmedikleri takdirde yukarıda belirtilen adreslerin herhangi 
birine posta yolu ile yazılı ve/veya telefon mesajı ve/veya Mail adreslerine yapılacak bildirim ve tebligatın yasal 
ve geçerli tebligat sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.   
MADDE 18 – BİLGİ VERME  
Müşteri, Banka'nın, işbu Sözleşme konusu kredi ile ilgili her türlü bilgiyi, yasaların yetkili kıldığı 
kurum/kuruluşların yanı sıra, işbu Sözleşme’den doğan ilişki gereği uygun göreceği gerçek ve tüzel kişilere 
aktarmaya ve bunlardan kendisi hakkında bilgi/belgeleri talep etmeye/almaya yetkili olduğunu şimdiden 
gayrikabili rücu olarak kabul ve taahhüt eder.  
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MADDE 19 – YETKİLİ MAHKEMELER  
İşbu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde, Müşteri’nin Kredi’yi kullandığı veya Kredi 
hesabının devredilmiş olduğu en son Banka Şubesi’nin bulunduğu kaza mahkemeleri yetkilidir. 
 
İşbu Sözleşme çerçevesinde kullandırılan krediye/kredilere ilişkin olarak, Müşteri’ye verilen Ön Bilgilendirme 
Formu, Müşteri tarafından makul bir süre incelenmiş ve akabinde işbu sözleşme       tarihinde 2 (iki) nüsha 
olarak imzalanmıştır.  
 
MÜŞTERİ(LER), Kefil(ler) ve Rehin Veren(ler); 19 (ondokuz) madde ve birbirini takip eden 8 (sekiz) sayfadan 
oluşan işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, sözleşmenin ücret, masraf, vergi ve diğer tüm hükümlerini 
Banka ile karşılıklı olarak müzakere ettiğini ve mutabık kaldığını, sözleşmenin her sayfasını ayrı ayrı imza 
ve/veya paraflanmasına gerek olmadan tüm sözleşme hükümlerinin geçerli olacağını, kabul, beyan ve taahhüt 
eder(ler).  
EKLER : 1- Geri Ödeme Planı,  
            2-       Tarihli Kredi Ön Bilgilendirme Formu’nda 
 

MÜŞTERİ  

Adı Soyadı        

Kimlik/Pasaport No        

Adres        

Telefon        

E-mail Adresi       

İmza       ………………………. 

Lütfen “Bu sözleşmenin bir nüshasını ve 
eklerini (örnek ödeme planını, v.s.) 
elden teslim aldım.” metnini kendi el 
yazınız ile yazınız ve imzalayınız.  
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İş bu sözleşmenin tüm maddelerini okuyup anladığımı, Yukarıda adı geçen borçlunun her ne sebeple olursa 

olsun, gerek yalnız olarak, gerekse diğer kişilerle müşterek borçlu sıfatı ile anapara, faiz, komisyon, masraf 

ve dava masrafı ve sair hususlardan doğan tüm borçlarına bankanıza karşı gerek asıl borçlu ile gerekse, 

mevcut veya mevcut olabilecek diğer kefillerin her biri ile müteselsilen kefil ve müşterek borçlu 

olduğumuzu, sözleşmenin bir nüshasını elden teslim aldığımı/zı işbu sözleşme ile kabul ve bayan 

ederim/ederiz. 

1. KEFİL  

Adı Soyadı (Unvanı):       

Kimlik/Pasaport/Sicil No:       

Adres:          

Telefon:       

E-mail Adresi:       

İmza :     ……………………….  

2. KEFİL  

Adı Soyadı (Unvanı):       

Kimlik/Pasaport/Sicil No:       

Adres:          

Telefon:       

E-mail Adresi:       

İmza :     ……………………….             

3. KEFİL  

Adı Soyadı (Unvanı):       

Kimlik/Pasaport/Sicil No:       

Adres:          

Telefon:       

E-mail Adresi:       

İmza :     ……………………….  

4. KEFİL  

Adı Soyadı (Unvanı):       

Kimlik/Pasaport/Sicil No:       

Adres:          

Telefon:       

E-mail Adresi:       

İmza :     ……………………….               

 

ŞAHİT 1 ŞAHİT 2 

Adı Soyadı       Adı Soyadı       

İmza            ………………………. İmza  ………………………. 
 

CREDITWEST BANK LTD. 

      Şubesi 

 


