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KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ 

 

 

Bir tarafta ICBC Turkey Bank A.Ş adına ................................................... Şubesi (aşağıda 

kısaca Banka olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta 

...................................................................................... (aşağıda kısaca Müşteri olarak 

anılacaktır.) ve bu sözleşmede imzası bulunan kefiller arasında, tüm hükümleri taraflarca ayrı 

ayrı müzakere edilerek varılan mutabakat çerçevesinde aşağıdaki koşullarda 

............................................... TL/YP ............. (Yalnız ............................................................ 

TL/YP ............ ) limitli Kredili Mevduat Hesabı açılması konusunda Kredili Mevduat Hesabı 

Sözleşmesi düzenlenmiş ve imzalanmıştır. 

 

1.Sözleşmenin konusu Müşteri’nin hesabına nakit kredi limiti tanımlanması ve ve işbu 

sözleşme koşullarında Müşteri’ye kullandırılmasıdır. Müşteri, Banka tarafından kendisine 

sunulacak başvuru formu ile kredili mevduat talebinde bulunduğunda bu başvuru formunda 

yer alan bilgilerin doğru olduğunu, Bankanın bu bilgileri esas alarak krediyi tahsis edeceğini, 

bu bilgilerin eksik, yanlış olması halinde Bankanın bu krediyi tahsis etmeyeceğini beyan ve 

kabul eder. Banka, bu krediyi tahsis edip etmeme ve kullandırıp kullandırmama konusunda 

tamamen serbesttir. Müşteri, Bankanın izni olmadan bu Sözleşmeden doğan haklarını 

başkalarına devir ve temlik edemez.  

 

2.Müşteri kredi limitinin ……………… TL olarak tespit edildiğini kabul eder.  Banka,  bu 

krediyi belirtilen limit içinde kalmak kaydıyla,  mevzuatın izin verdiği her şekilde, bir veya 

birden fazla cari hesapların limitlerini, Banka’nın kredilendirme politikaları, Müşteri’nin 

kredi performansı ve mali yapısı gibi kredi tahsis koşulları göz önünde bulundurularak 

azaltma, bakiyesi sıfıra inen cari hesapları yeniden çalıştırma şeklinde Müşteri’ye 

kullandırabilir. 

 

3.Banka, ilan etmiş olduğu cari faiz ve komisyon oranlarını ve/veya faiz tahakkuk 

dönemlerini Müşteri’ye 15 (onbeş) gün önceden ihbarda bulunmak kaydıyla değiştirmeye 

yetkilidir. Müşteri, faiz artırımının ve/veya faiz tahakkuk dönemi değişikliğinin kendisine 

bildirilmesinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde, ihbardan önceki düzenlemeye göre 

borcunun tamamını kapatarak kredi kullanmaya son verebilir. Bu durumda, Müşteri, faiz, 

komisyon ve masraflara ilişkin değişikliklerden etkilenmeyecektir. Müşteri, bu süre 

içerisinde borcunun tamamını kapatmaması veya kapatsa bile bu süre içerisinde kredi 

kullanmaya devam etmesi halinde, yeni faiz oranını ve/veya yeni faiz tahakkuk dönemini 

kabul etmiş sayılır.  

 

4.İşbu sözleşmede belirtilen ihbarlar Alternatif Dağıtım Kanalları üzerinden (SMS, telefon, e-

posta, ATM, internet bankacılığı, web sitesi duyuruları gibi)  gerçekleştirilebilir. 

 

5.Kredinin kullanımı başta ATM’ler olmak üzere, Şubeler veya Banka’nın belirleyeceği 

Alternatif Dağıtım Kanalları aracılığı ile gerçekleştirilebilecektir. Banka tarafından “Kredili 

Mevduat Hesabı” adı altında Müşteri’ye açılan hesap, Müşteri’nin Vadesiz Mevduat Hesabı 

ile bağlantılı olduğundan, Banka, Müşteri’nin Kredili 

 

Mevduat Hesabı’ndan kaynaklanan borcunu, hesabına yatırılan para veya gelen havale 

bedelinden, anında veya gün sonlarında mahsup etmeye yetkilidir.  
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6.Banka, Müşteri’nin yazılı talimatı doğrultusunda, gerek bu Sözleşme kapsamında, gerekse 

imzaladığı ve/veya imzalayacağı kredi kartı Sözleşmesi, tüketici kredisi sözleşmesi ve 

bunlarla sınırlı olmaksızın her nevi sözleşme, taahhütname, talep vs. nedeniyle ödemesi 

gereken/tahakkuk edecek olan borçlar, taksit tutarı, sigorta prim bedelleri ile her nevi ücret, 

komisyon ve masrafların, mevduat hesaplarında yeterli bakiye bulunmaması halinde Banka 

tarafından Kredili Mevduat Hesabı kullandırılmak suretiyle kendisinden tahsil edileceğini 

kabul eder.  

 

7.Banka tarafından tahsis edilen ve kullandırılan bu kredinin teminatını oluşturmak 

üzere, Bankanın kabul edebileceği, ipotek/taşıt rehni/menkul rehni/kefalet/rehin blokaj 

/teminat mektubu/temlik vs. her türlü ayni ve/veya şahsi teminatı vermeyi Müşteri kabul 

eder. Teminat tutarının belirlenmesinde Banka tamamen serbesttir.  

  

Teminatlara Müşteri’nin temerrüdü ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da 

belirtilen şartların oluşması halinde başvurulacaktır.  

  

Müşteri, bu madde kapsamında alınacak teminatların birbirinden bağımsız  olarak, Banka'ya 

asaleten/kefaleten ve doğmuş/doğacak tüm borçlarının teminatını teşkil edeceğini peşinen 

kabul eder.  

  

Müşteri'nin Banka'ya olan tüm borçları sona erdiği takdirde söz konusu teminatlar 

çözülecektir. 

  

Banka her zaman ek teminat isteme ve/veya teminatların değiştirilmesini talep etme hakkına 

sahiptir.   

 

8.Kredi faizi her ayın son günü aylık olarak tahakkuk ettirilerek tahsil edilecektir. Faiz 

tahakkuk ve tahsilat günü, tatil gününe rastlıyorsa, işlemler bir önceki iş gününde 

gerçekleştirilecektir.  

 

9.Bakiye ve tahakkuk eden faiz toplamı yeni dönemin bakiyesini oluşturmaktadır. 

Müşterinin, aysonunda tüm bakiyeyi kapatmaması durumunda, kalan bakiyeye akdi faiz oranı 

üzerinden faiz tahakkuk edecektir. 

 

10.Bankanın, Müşteri’nin hesabına alacak kaydedilen tutarları, Borçlar Kanunu hükümleri 

çerçevesinde anapara, faiz ve masraf alacağından dilediğine mahsup etme hakkı 

bulunmaktadır.  

 

11.Akdi faiz oranı, TCMB tarafından Kredi Kartı İşlemleri için belirlenen akdi faiz oranını 

geçemez. 

 

12.Müşteri, Kredili Mevduat Hesabı’ndan nakit kullanım yaptığı gün ilgili bakiye için akdi 

faiz oranı üzerinden faiz işlemeye başlayacaktır. Her gün sonu bakiyesi için işleyen faizler 

ayrı bir hesapta birikecek ve aysonunda faiz toplamı, fon ve vergiler (KKDF ve BSMV) 

eklenerek tahakkuk edecektir.  

 

13.Müşteri, akdi faiz oranında yapılacak değişikliklerin, bu değişikliğin yürürlüğe 

girmesinden otuz gün önce, yazılı olarak, hesap özetinde, elektronik ortamda veya başkaca 

etkin yollarla bildirilmesinin yeterli olacağını, kabul ve taahhüt eder.  

 

14.Müşteri, bildirim tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde borcun tamamını ödediği ve 

Kredili Mevduat Hesabı’nı kullanmaya son verdiği takdirde faiz artışından etkilenmez. 
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15.Müşteri, ondört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin kredi sözleşmesinden 
cayma hakkına sahiptir.  
 
Cayma hakkını kullanan müşterinin krediden faydalandığı hâllerde, müşteri, anaparayı ve 
kredinin kullanıldığı tarihten anaparanın geri ödendiği tarihe kadar olan sürede tahakkuk eden 
faizi en geç cayma bildirimini Banka’ya göndermesinden sonra otuz gün içinde geri öder. 
Faiz, akdî faiz oranına göre hesaplanır. Bu süre içinde ödeme yapılmaması hâlinde ise 
krediden cayılmamış sayılır.  
 
Cayma hakkının kullanılması durumunda, müşteri,  hesaplanan akdî faiz, bir kamu kurum 
veya kuruluşuna ve üçüncü kişilere ödenmiş olan masrafları Banka’ya ödeyeceğini kabul ve 
taahhüt eder.  
 

16.Herhangi bir nedenle kredi limitinin aşılması halinde Müşteri, kredi limitinin aşılan 

kısmından da sözleşme hükümleri çerçevesinde sorumlu olacağını, aşılan kısım için bu 

krediye uygulanan cari faiz oranının uygulanacağını kabul eder.  

 

17.Banka, faiz ödeme gününde, Kredili Mevduat Hesabı’nın limitinin dolmuş olması 

nedeniyle faizlerin faiz tahakkuk hesabından karşılanması ve buna ilişkin BSMV ve 

KKDF’nin Müşteri tarafından ödenmemesi, Müşteri’nin ödeme gücünü kaybetmesi, 

hakkında yasal takibe geçilmesi, ölümü, iflası veya hacir altına alınması halinde, borcun 

tamamını muaccel kılmaya ve derhal ödenmesini talep etmeye yetkilidir. 

 

18.Banka tarafından tahsis edilen Kredili Mevduat Hesabı limitinin aşılması, üst üste 2 (iki) 

faiz tutarının Kredili Mevduat Hesabı limitinden karşılanması, Müşteri tarafından Kredili 

Mevduat Hesabı’na ilişkin borcun kapatılmaması, Sözleşme veya taraflar arasında 

akdedilmiş/akdedilecek sözleşmeler uyarınca; Müşteri’nin ödemek zorunda olduğu herhangi 

bir tutarın vade tarihinde ödenmemesi, kabul ve taahhüt ettiği yükümlülüklerden herhangi 

birinin zamanında yerine getirilmemesi, protestolu senedinin/senetlerinin veya karşılıksız 

çekinin/çeklerinin çıkması, iflas, haciz, ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir ve sair yollardan yasal 

kovuşturmaya başlanması, iflas veya iflas ertelemesi talebinde bulunması vb. nedenlerle mali 

durumunun kötüye gittiğine ilişkin makul emarelerin bulunması hallerinde, Banka alacağı 

herhangi bir ihtara gerek olmaksızın muaccel hale gelecektir. 

 

19.Müşteri, Banka’ya olan borcunun/borçlarının muacceliyet kesbetmesi ve mütemerrit 

duruma düşmesi halinde temerrüt tarihinden borcunun/borçlarının tamamen tasfiye edildiği 

tarihe kadar TCMB tarafından Kredi Kartı İşlemleri için belirlenen gecikme faiz oranından 

hesaplanacak,  temerrüt faizi ve buna ilişkin BSMV, KKDF ve Bankanın yapacağı tüm 

masrafları ödemeyi kabul eder.  

 

20.Bu Sözleşmenin sonunda imzası bulunan kefiller, bu Sözleşme ile Müşteri’nin borçlandığı 

ve borçlanacağı tutarları müteselsil kefil olarak üstlenmişlerdir. Kefalet miktarının ana 

paradan başka akdi faizlerini, fon ve gider vergilerini ve her türlü masraflarını, vekalet 

ücretlerini, Sözleşmede belirtildiği şekilde hesaplanacak temerrüt faizlerini de kapsadığını ve 

bunlara, borçlu ve diğer kefiller ile birlikte, müteselsil kefil sıfatı ile kefil olduklarını, bu 

sıfatla Bankaya verilen bu Sözleşmenin maddelerinin tamamının hakkında/haklarnda da 

aynen uygulanacağını kabul ve taahhüt ederler.  

 

 

 

Müteselsil Kefil, borçlunun ödemelerini tatil etmesi, iflas etmesi ve kredilerin kesilmesi veya 

herhangi bir nedenle ödeme zorunluluğu doğduğu takdirde, kendilerine herhangi bir ihbarda 

bulunmaksızın muaccel olan borcun kefil ve kefiller için de muaccel olacağını, bu gibi 

durumlarda Bankadan Müşteri aleyhine takibata geçilmesini ve kefaletten kurtulmayı talep 

etmeyeceğini beyan eder.   
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21. Bu Sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda HMK 193.maddesi gereğince Bankanın defter, 

belge ve kayıtlarının kesin delil oluşturacağını, Banka defterlerinin usulüne uygun tutulduğu 

konusunda yemin teklif etme hakkından feragat ettiklerini taraflar kabul ve taahhüt ederler. 

 

Müşteri ve kefiller, işbu sözleşmenin herhangi bir sahifesinde imzalarının  bulunmaması 

halinde dahi tüm sözleşme hükümlerinin bağlayıcı ve geçerli olduğunu, bu konudaki itiraz 

haklarından peşinen feragat ettiklerini kabul ve beyan ederler. 

 

 

22.Müşteri, Banka tarafından kendisine iletilen SMS, resim, animasyon vs. multimedya 

nesneleri içeren MMS (Multimedia Messaging Service), elektronik posta veya benzeri 

iletişim kanallarından iletilecek bilgilendirme ve pazarlama mesajlarının gönderilmesini 

kabul eder. 

 

23.Müşteri, Banka’nın Sözleşme’den doğan tüm hak ve alacaklarını kısmen ve/veya 

tamamen temlik (devir) edebileceğini, Banka’nın Sözleşme’den doğan hak ve alacakların 

temlik (devir) edilmesi sürecinde, temlik (devir) alan ve/veya alacak olan ve/veya devralma 

talebinde bulunan resmi ve/veya özel, gerçek ve/veya tüzel kişilere, Müşteri’nin tüm bilgi ve 

belgelerini verebileceğini kabul eder. 

 

24.Müşteri, Banka ile arasındaki ilişkilerde Sözleşme hükümlerinin ve Türk kanunlarının 

uygulanacağını ve İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Daireleri’nin yetkili 

olduğunu kabul eder.   

 

25.İşbu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde taraflar arasında Bankacılık İşlemleri 

Sözleşmesi ve mevcut olması halinde Genel Kredi Sözleşmesi hükümleri uygulanacaktır. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

TARİH: ........... 

MÜŞTERİ                   

ADI: 

SOYADI / UNVANI:                                           

ADRES:  

 

İMZA: 
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ICBC TURKEY BANK A.Ş 

..................... ŞUBESİ    ICBC TURKEY BANK A.Ş 

                                                                        ICBC Turkey Bank A.Ş Genel Müdürlük  

                                                                        Maslak Mah. Dereboyu / 2 Caddesi No: 13 

                                                                        34398 SARIYER / İSTANBUL                

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu / 224058 

Mersis No:  0836004772800050 

444 00 50 www.icbc.com.tr 

 

 

 

  

KEFİL 
 
ADI VE SOYADI:  
UNVANI:  
ADRESİ: 
KEFALET LİMİTİ: ............................. TL (Y/ ............................ Türk Lirası) 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

İMZA : 

http://www.icbc.com.tr/

