EĞİTİM-ÖĞRETİM HİZMETİNE DAİR
SÖZLEŞME HAKKINDA
SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

PRE-AGREEMENT INFORMATION
FORM ON EDUCATION SERVICE
CONTRACT

Eğitim-Öğretim Hizmetine Dair Sözleşme
(“Sözleşme”) Albaraka Türk Katılım Bankası
A.Ş.
(“Banka”)
tarafından
benzer
sözleşmelerde kullanmak amacıyla, tek
taraflı olarak hazırlanmış bir sözleşmedir.

The Contract on Education Service (the
“Contract”) is a contract prepared
unilaterally by Albaraka Türk Katılım
Bankası A.Ş. (the “Bank”) to be used in
similar contracts.

Sözleşme’de bulunabilecek genel işlem
koşullarının
karşı
tarafın/Müşteri’nin
menfaatine aykırı olabileceği hususu nazara
alınarak Sözleşme koşulları Müşterinin
bilgisine sunulmaktadır.

Contract terms are presented to the Customer
for information considering that the general
transaction provisions that may be included
in the Contract may violate opposite
party's/Customer's interests.

Aşağıdaki bilgiler; Sözleşme’nin önemli
maddelerine ilişkin genel ve özet
bilgiler olup, maddeler aynen yer
almamaktadır. Maddelerin bire bir
aynıları
hakkında
www.albarakaturk.com.tr adresinde yer
alan Sözleşme veya şubeler aracılığıyla
ayrıntılı bilgi edinilebilir.

Information below are general and brief
information on important articles of the
Contract articles are not stated as they
are. Detailed information on literal
articles can be obtained from the
Contract
available
on
www.albarakaturk.com.tr or via Bank
Branches.

3.1. madde; eğitim-öğretim hizmetinin
(“Hizmet”) kim tarafından ve ne surette
sağlandığı ve sair hususları,
3.2. madde; Hizmet nedeni ile Müşteri
tarafından ödenecek taksitlerin ilgili her bir
taksit gününde Okul’a hangi suretle (hesabın
müsait olması durumuna göre kısmen veya
tamamen Müşteri hesabından, hesabın
müsait olmaması durumuna göre limit
çerçevesinde olmak üzere kredilendirme
suretiyle kısmen veya tamamen Banka
tarafından) ödeneceği ve sair hususları,
3.3. madde; taksit ödemelerinin yapılması
için Sözleşme’nin Müşteri tarafından
Banka’ya verilmiş geri dönülemez bir genel
talimat ve yetki niteliğinde olduğu,
ayrıca/her defasında bir talimata gerek
bulunmadığı ve sair hususları,
3.4. madde; Sözleşme’nin/Sözleşme konusu
ödemelerin/işlemlerin
Tüketici
Kredisi
Sözleşmeleri Yönetmeliği md. 2/(5)-b
hükmüne tabi olduğu,

Article 3.1 regulates by whom and how
education-training services (the “Service”)
are provided, and other issues,
Article 3.2 regulates how the installments
to be paid by the Customer to school on
each installment date (partially or
completely from the Customer's account
according to availability of the balance in the
account, partially or completely by the Bank
by way of loan utilizing within the limits in
case where the account balance is not
sufficient) due to service, and other issues,
Article 3.3 regulates that for making the
installment payments, the Contract serves as
an irrevocable general order and
authorization issued by the Customer to the
Bank and that the Customer does not have
to issue an order separately/each time, and
other issues,
Article
3.4
regulates
that
the
Contract/Subject
Payments
of
the
Contract/transactions are subject to the
provision of Article 2/(5)-b of Regulations on
Consumer Finance Contracts,

3.5. madde; Hizmet bedeli Müşteri
hesabından ödendiğinde bu kısma ilişkin
Hizmet’in Bankaca Müşteri’ye tevliye (karşı
devir) edilmiş olduğunu,
3.6. madde; Müşteri’nin her bir taksit
gününde
yeterli
bakiyeyi
hesapta
bulundurma taahhüdü ile hesabı takip ve
kontrol yükümlülüğünün Müşteri’ye ait
olduğunu,
3.7. madde; Hizmet’in herhangi bir nedenle
sona ermesi halinde Müşteri’nin bu durumu
gecikmeksizin Banka’ya yazılı olarak
bildirmesini, aksi halde tüm sorumluluğun
tamamen kendisine ait olduğunu ve
Banka’nın sorumlu olmayacağını ve sair
hususları,
3.8. madde; Okul ile Banka arasındaki
sözleşmenin sona ermesinin veya feshinin
Sözleşme’ye etkisini,
4.1. madde; Sözleşme çerçevesinde Okul’a
Banka tarafından yapılan ödemelerin
Müşteri tarafından Banka’ya geri ödeme
tarihini (geri ödeme tarihinin Banka’nın
ödemeyi yaptığı aynı gün olduğunu) ve sair
hususları,
4.2. madde; Geri ödeme tarihinin kesin
olduğunu, geri ödeme tarihinde ödememe
durumunda
kendiliğinden
(bildirimsiz)
temerrüdün
oluşacağını
ve
gecikme
süresince gecikme kâr payı da ödeneceğini
(ayrıca sair bir kısım fer’iler) ve sair hususları,
5.1. madde; Müşteri’nin Banka nezdinde
açılmış ve açılacak bilcümle hesaplarında
doğmuş
ve
doğacak
bilcümle
varlıklarının/alacaklarının,
yine
Banka
nezdindeki hesaba bağlı olmayan bilcümle
varlık, hak ve alacaklarının Banka lehine
rehinli olduğunu, Banka’nın hapis, takas,
mahsup ve virman hakları bulunduğunu ve
hususları,
düzenlemektedir.

Article 3.5 regulates that in case the service
fee is paid from the Customer’s account, the
Service relevant to this part is transferred to
the Customer by the Bank,
Article 3.6 regulates that the commitment of
the Customer to keep the sufficient balance
at his/her account on the date of each
installment and that the Customer is
responsible for tracking and controlling the
account,
Article 3.7 regulates that the Customer must
notify immediately the Bank in writing about
the termination of Service for any reason
and that otherwise the Customer will have
the whole responsibility exclusively and that
the Bank will not have any responsibility,
and other issues,
Article 3.8 regulates the effect of ending or
termination of the contract between the
School and the Bank on the Contract,
Article 4.1 regulates the repayment date of
the payments made by the Bank to School
within the context of the Contract (that the
repayment date is the same day when the
Bank makes the payment), and other issues,
Article 4.2 regulates that the repayment
date is certain, default shall occur
automatically (without notice) in case
repayment is failed to be paid on date of
redemption and that a delay profit share
(and some other fees) will be paid for the
time of delay, and other issues.
Article
5.1
regulates
that
all
assets/receivables of the Customer arisen or
will arise out of the accounts opened or will
be opened at the Bank and also, all of
his/her assets, rights and receivables not
associated with the account at the Bank are
mortgaged on behalf of the Bank, and that
the Bank has rights of lien, barter, clearing
and transfer and other issues.

Okudum. Bilgi Formu’nu Elden Teslim
Aldım.
Tarih : ………/……..../…………..
MÜŞTERİ’nin
Adı Soyadı :
T.C. Kimlik No
İmza
:

:

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş., Merkezi:
Ümraniye/İstanbul, Sicil No: 206671, Mersis
No: 0047000870200019,
KEP Adresi: albarakaturk@hs03.kep.tr, İnternet
Adresi: www.albarakaturk.com.tr

I have read. I have personally received the
Information Form.
Date : ………/……..../…………..
CUSTOMER'S
Full Name
:
TR Identity No
Signature

:
:

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Headquarters; Ümraniye/Istanbul, Registry
No: 206671/Mersis (Central Registration
System) No: 0047000870200019,
REM Address: albarakaturk@hs03.kep.tr,
Company
Web
Address:
www.albarakaturk.com.tr

