
ALBARAKA TÜRK 
VE

Ve 
Bireysel ”)’nin
maddelerin maddeler

 Maddelerin bire bir 

n VE 

Borçlar Kanunu (“TBK”

1- 
1-1.

içerebilir. TBK’y ’n
girmesi, S ’

1-2.Banka da kredi

de içeren 

2- nin Önemli Maddelerine 

2-1.“ ”
madde:K k azami kredi limiti ile kredinin 
Y Para (“YP”) ölçüsünde (dövize endeksli)

Banka Cari 
’na gibi 

düzenlemeler içermektedir. 
2-2.“ ”

3. madde:
%.............. %......... ,

%................... ) içermektedir.
2-3.“ 4. 
madde:Kredinin kural olarak Hizmet’in s a

, M ’

i bilgilerin 
nin

tahsis edilmeyece gibi 
sebeplerin    halinde    teminatlar verilse    dahi 

Banka  k ; krediyi birden çok 
tüm borçtan

; Banka
 vs. kredi bir 

k
Hizmet’in Hizmet’in

sorumlulu
gibi nedenlerle devir,
hiçbir Banka’ya ait 

ve sair düzenlemeleri içermektedir.
2-4.“Kredi Borcunun Banka’ya Geri Ödenmesi”

5. madde:K

Hizmet’le
sair 

taksitlerin ödeme tarihinde ödememesi 
halinde Banka , ve Kefiller’e ait 
tüm hesaplardan, hak, alacak ve ödenmeyen 

YP ölçüsünde(dövize 
endeksli) belirlenen taksit ödemelerin

kredi
taksit
tahakkuk edecek her türlü mali (vergi, fon, ücret, 
komisyon, masraf ve sair) yükümlülü n de öden
k sair 
her türlü mali yükümlülüklerin de ödenmesi g
k , bir taksit bedelinin ödenmesi, 
makbuz verilmesi, ihbar gönderilmesi gibi durumlarda

ve sair düzenlemeleri içermektedir.  
2-5.“ 6. madde:Vadesinde
ödenmeyen her bir taksit üzerinden ve yine kalan borcun 

temerrüd esi halinde 
kalan 

a hesaplanarak bulunacak tutarda gecikme kâr 
redinin YP ölçüsünde(dövize 

yetkili

düzenlemeleri içermektedir. 
2-6.“ ”

, on dört gün içinde herhangi bir 
gerekçe göstermeksi kredi 

na sahiptir.
, 

Banka’ya yöneltilmelidir.
krediden faydalan
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olan sürede 

/ödenecek en geç cayma 
bildirimini Banka’ya göndermesinden sonra otuz gün 

2-7.“Erken Ödeme 8. madde:Kredi taksitlerinin 
n erken 

öden , erken ödeme indirimi ya ve sair 
düzenlemeleri içermektedir.    
2-8.“ ”

9. madde:Bir taksit ödemesinin veya kalan borcun
hangi durumda muaccel ve temerrüde

ve Kefiller’in ve tüm 
her 

türlü hapis, 
takas, mahsup ve virman i ve sair 
düzenlemeleri içermektedir. 
2-9.“ ,

10. madde:T n 
Banka lehine tesis edilmesi; M ’in Banka 

bilcümle n (özel 
e ,

Banka 

herhangi bir 

sair hallerde ’in Banka nezdindeki sair 
üzerinde de rehin, hapis, takas, 

virman ve mahsup ; nedenlerin 
Banka talep etmesi halinde yeni/ek 

teminat ver
2-10.“Sigorta 11. madde: zorunlu veya 

ve yenileme 
iste

sigortalar dahil) ; ’nin 
zorunlu ve 

-i mürtehin olarak
göstermesi ve poliçeleri Banka’ya 
z

sigo
’nin inden 48 saat önce Banka’ya 

ibraz etmemesi halinde Banka , kredi borcu sona 

ol , sigorta 

primlerinin ve 

2-11.“Ücret, Masraf, Komisyon Ve Sair Yükümlülükler”
12. madde: nin ücret, komisyon ve 

masraflar listede yer alan ücret, masraf ve 

kalemlerinin/

Tahsis Ücreti :
Ekspertiz Ücreti : 

ek Fek Ücreti : 
Gecikme Bildirim Ücreti

SMS ile :
Telefon ile:
   Faks ile:

Mektup ile:
        KEP ile:

 : 

2-12.“ 13. madde:Kefiller’in
duklar ;

kefaletin TBK md. 587/4. ;
üzerinde

hapis, takas, virman ve ve sair 

Okudum. Bilgi Formu’nu Elden Teslim A Tarih : 
………/……..../………….. 

Masraf ve Komisyonlar olup; 
Form’
itibaren ikinci (2.) 
geçerlidir.

 :

T.C. Kimlik No : 

  : 
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