GARANTİ AKDİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME FORMU
Bu form, BDDK Tebliği1 kapsamında müşterilerin bilgilendirilmesi amacıyla oluşturulmuştur.
1. Akit Türü: Garanti
2. Akdin Temel Özellikleri:
Garanti, bir borcun ifası hususunda garantörün (katılım bankası), asıl borçlunun (müşteri/lehtar)
sorumluluğuna katılarak alacaklıya (muhatap) karşı borcun ifasını veya ifa edilmemesinden doğan zararı
ödemeyi taahhüt etmesi anlamına gelmektedir.
Muhatabın yaptığı iş ve teminat altına alınan alacağın, katılım bankacılığı ilke ve standartlarına uygun
olması gerekir. Garantinin, belirli bir süre ve bazı şartlarla sınırlandırılması, garanti tutarı için üst sınır
belirlenmesi uygundur. Mevcut bir borca da ileride doğması muhtemel olan veya şarta bağlanmış bir
borca da garantör olunabilir.
3. Ürün veya Hizmetin Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uygunluğu:
Garanti akdinin meşruiyeti İslam hukukunun temel prensiplerine dayanmaktadır. Bu kapsamda katılım
bankaları tarafından yapılan işlemler faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına uygundur.
4. Müşterinin Akit Çerçevesindeki Konumu:
Garanti akdinde; müşteri asıl borçlu/lehtar, katılım bankası garantör konumundadır.
5. Süreç ve İşleyiş:
Müşteri, garanti akdine konu gayrinakdi finansman talebini katılım bankasına iletir. Katılım bankası
müşteriye limit tahsis eder ve gerekli dokümanlar imzalanır. Bu aşamadan sonra taraflar arasında garanti
akdi kurulmuş olur. Garanti akdine konu edimin müşteri tarafından usulüne uygun olarak yerine
getirilmemesi ve alacaklının ilgili tutarı talep etmesi durumunda, katılım bankası ödemekle yükümlü
olduğu tutarı alacaklıya öder. Akabinde, katılım bankası tarafından söz konusu tutar masrafları ile
birlikte müşteriden tahsil edilir.
6. Akdin Taraflara Getirdiği Hak ve Yükümlülükler:
Katılım bankasının, yaptığı masrafları ve faizsiz finans ilke ve standartları kapsamında alınabilecek diğer
ücretleri müşteriden alma hakkı vardır.
Müşteri, finansman ilişkisine konu borç ya da taahhüdü zamanında, eksiksiz olarak yerine getirme
hususunda gereken özeni göstermekle mükelleftir. Müşterinin edimini yerine getirmemesi durumunda
ise katılım bankası konu borcu alacaklıya ödemekle (tazminle) sorumludur. Böyle bir durumda, müşteri
tazmin bedelini katılım bankasına ödemekle yükümlüdür.
Garanti akdi ilke olarak kurulduğu andan itibaren katılım bankası açısından bağlayıcı olup alacaklının
rızası olmadıkça katılım bankası tek taraflı olarak işlemden cayamaz.
7. Geç Ödeme Durumunda Banka Uygulaması:
Garanti sözleşmesine istinaden bankaya karşı doğan borçların belirlenen tarihlerde ödenmemesi
durumunda katılım bankasının gecikme cezası alacağına dair sözleşmeye bir madde konulması faizsiz
finans ilkelerine uygundur, ancak gecikme cezası olarak alınan bu tutarlardan katılım bankası ve
müşteriler faydalanamaz. Tahsil edilen bu tutarlar katılım bankalarının Tekdüzen Hesap Planına göre
sınıflandırılarak, faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına uygun şekillerde değerlendirilmektedir.
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