
VE

Madde 1. KONU
ve Kredi 

konusu; 
a 

 ve 

ulacak n
(“Hizmet”) için Banka

hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir. 

Madde 2. 

............................

..............................................................................

.................................. ......................................

Y Para (“YP”) ölçüsünde (dövize endeksli) 
k

.................................................. TL’dir.

YP ölçüsünde (dövize endeksli) 

Madde 3. KÂR PAYI ORANI
PAYI ORANI
Krediye uygulanacak olan sabit Kâr P

: 

%............................. %..................... ,

%...............

Madde 4
4.1. ’nin bir/birkaç Hizmet’in

4.2.
olan Bireysel Finansman ’na
uygun olarak Banka’ya bildirecektir.
4.3.
mani yoksa kredi ödemesi kural olarak Hizmet’in
s a (temsilcisine, vekiline, s

nin s
öd kredi bedeli 
için düzenlenebilecek çekin s
Hizmet’in teslimine ve verilmesine

4.4.Kredi, teminat n verilmesinden sonra 
Kredinin teminat al madan 

ur. 
4.5.

kredi tahsis ortaya 

gibi eminatlar
, k ma veya 

ma   
4.6.

Türk Borçlar Kanunu (“TBK”) md. 162 ve 

4.7. Banka; ve sair 
, sadece kredi

Hizmet’in
Hizmet’in

gibi nedenler ile teslimi
gibi hiçbir 

Madde 5. BANKA’YA 
ÖDENME
5.1.Kredi; olan 

taksitleri, taksit ödeme 
tarihlerinde Banka’ya nakden ve defaten ödemesi sureti 
ile geri ödenir. 
ödenmesi gerekecek vergi, harç, resim, fon, ücret, 
komisyon ve masraflar nakden ve defaten 
öder. 
5.2. kredi borcunun 
Banka’ya tamamen geri ödenmesinden sorumlu olup, 

Hizmet s
kredi 

5.3.
tarihlerinde ödememesi halinde Banka, nezdindeki 

türü ve para cinsi, vadesi ve sair nitelikleri ne 
ve Kefiller’e ait tüm hesaplardan,

ay

ödenmeyen 
5.4.YP ölçüsünde (dövize endeksli) belirlenen taksit 
ödemelerinin

YP ölçüsünde 
(dövize endeksli) belirlenen ödemelerde uygulanacak kur, 

ki eken 

’nin yapaca fiili ödeme tarihlerindeki 

fiili 
indeki kura göre hesaplanacak TL 

9. maddesi olmak 
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tarihi muacceliyet tarihi olup, uygulanacak kur ve TL 

5.5.Taksitlerin YP veya TL olarak ödenmesinden 
taksit ödemeleri, kredi

t

KKDF ve sair her tür vergi, harç, resim, fon ve masraflar 
ile birlikte ödenir. YP ölçüsünde (dövize endeksli) kredinin 

dir.
5.6.

her bir taksit ile birlikte ödenecek olup, 
nmemesi de muacceliyet ve temerrüt 

hükümlerine tabi olur.  
5.7.

S ’nin 

taksit bedelinin tamamen ödenmesi ondan evvelki tüm 
t
müteakip aylara/dönemlere

5.8.
BSMV, KKDF ve sair vergi, harç, resim, fon ve 

5.9.

i

5.10.Taksitlerin, taksit ödeme tarihlerinde ödenmemesi 
halinde 6. maddesi
ilavesi ile alacaklar talep, tahsil ve takip edilecektir.

Madde 6
6.1. taksit ödeme tarihinde 
taksit üzerinden ve yine .3. maddesine 
göre temerrüdün 

esi 
. maddesinde

da ödemeyi kabul ve taahhüt etm

6.2.Kredinin YP ölçüsünde (dövize endeksli) TL ödemeli 
k

gecik

6.3.

vergi, harç, resim, fon, komisyon, masraf sair ödemeleri 

CAYMA HAKKI
7.1. , on dört gün içinde herhangi bir gerekçe 

, 
Banka’ya yöneltilmelidir.  
7.2. krediden 
faydalan

sürede 

/ödenecek en geç cayma 
bildirimini Banka’ya göndermesinden sonra otuz gün 
içinde geri öder. Bu süre iç

Madde 8. ERKEN ÖDEME  
8.1. taksit 

alan kredi
hâllerde, Banka, erken ödenen miktara göre gerekli tüm 

ilgili 
mevzuat çerçevesinde yapar. 
8.2.E ile ilgili olarak Tüketici 

ygun hareket edilir.   
8.3.

vergi, harç, resim ve sair ödenmesi gerekmesi halinde 

Madde 9
SONUÇLARI
9.1. her bir taksit, 

ilgili taksit ödeme 
tarihinde muaccel olur. Taksit ödeme tarihinin resmi tatil
veya hafta sonu tatili ilk 
ödeme ve muacceliyet tarihidir.
9.2. ’nda yer alan bir taksitin, taksit ödeme 
t

taksit yönünden 
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9.3. taksitleri ödemede 
durumunda Banka, kalan borcun (muaccel olmayanlar 
dâhil)
sahiptir. Buna göre; birbirini izleyen en az iki taksitin 
ödenmesin ülmesi ve otuz gün süre 
vermek sureti ile muacceli

hesaplanmas

9.4.Herhangi bir t
ve Kefiller’in

özel cari ve 

hapis, takas, mahsup ve virman 

Madde 10
VE

10.1. , hak-
, 

Banka
kabul eder.

10.2.M
bilcümle n 

he

10.3. 10.1. ve
10.2.
verdikleri/verecekleri t

herhangi bir 

10.4.Kredi
temerrüdün ( 9.2. maddesi ve 9.3. 
maddesine konu durumlar) yahut

yahut

ve Kefiller, temerrüt tarihind

bulunabilecek olan; i ile 
gönderecekleri havaleleri her 

üzerinde de rehin, hapis, takas, virman ve 
mahsup kabul ve beyan ederler.  
10.5. haczedilmesi,

t
hallerde yahut ’in ödeme güçlerini 
kaybetmeleri gibi nedenlerle Banka talep 
etmesi halinde yeni/ek teminat vermeyi kabul e

Madde 11
11.1. kredi konusu Hizmet’i ve t

yenileme Zorunlu ve istemesi 

  
11.2.Kredi ile ilgili sigorta hususunda 6502 

Kanun’un tüketici 
kredileri bölümünde yer alan ilgili düzenlemeye uygun 
hareket edilir. Hizmet ve teminatlarla ilgili olarak 

zorunlu ve 
-i mürtehin 

olarak göstermeyi ve ilgili poliçeleri Banka’ya derhal 
vermeyi
11.3.

inden 48 saat önce Banka’ya ibraz 
etmemesi halinde Banka, kredi borcu sona erinceye 

11.4.
e sair gibi 

Madde 12. ÜC
YÜKÜMLÜLÜKLER
12.1. kredi ile ilgili olarak talep edilecek ücret, 
komisyon ve masraflar, 

listede listede yer alan 
ücret, 

Banka’ya ödemeyi kabul 

12.2.Söz konusu listedeki ücret, komisyon ve masraf
kalemleri , 

.
12.3.
BSMV, KKDF, YP ölçüsünde kredilerde taksit ödeme 
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mevzuat yeni veya ek 
yükümlülüklerden, yürürlük
ol

Madde 13
13.1. nedeni 
ile borçla efalet 

arak ve sorumludurlar. 
13.2.Kefiller; 
kefillerden) ve 
TBK kefalet borcunun 

  
13.3.Kefiller, 10. maddesindeki
üzerinde 10. madde çerçevesinde
takas, virman kabul ederler. 
13.4. , 

Madde 14. 

olup, 

VE

ilmesinin 
Yeterli bilgi edinildi ve 

n kabul e
beyan edilmesi 

Madde 15. 

On 

On 

Düzenleme Tarihi : ………/……../………….. 

BANKA :
Adres :
Telefon / Faks : 
KEP Adresi : albarakaturk@hs03.kep.tr
Merkez/Sicil No : Ümraniye - 
Mersis No : 0047000870200019

 : www.albarakaturk.com.tr
  : 

 :
T.C. Kimlik No : 

Telefon : 

Adres : 

 : 

  : 
T.C. Kimlik/Vergi No:

 : 

Kefalet Tarihi :

Adres  : 

 : 

  : 
T.C. Kimlik/Vergi No:

 : 

Kefalet Tarihi :

Adres  : 

 : 

  : 
T.C. Kimlik/Vergi No:

 : 

Kefalet Tarihi :

Adres  : 

 : 
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