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KURTARAN HESAP (KMH) ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ/TALEP FORMU 
Bu formda yer alan bilgiler ve kredi koşulları imzalandığı tarih itibari ile düzenlenmiş olup, verilen bilgiler 1 (bir) ay boyunca 
geçerlidir. Müşteri’nin bu tarihten sonra kredi talebi olması halinde, yeni kredi koşullarını içeren Kurtaran Hesap (“Kredili 
Mevduat Hesabı” veya “KMH”)  Ürün ve Sözleşme Öncesi Bilgi/Talep Formu alınır. Kredi talebinin olumsuz olarak 
sonuçlanması halinde Müşteri derhal ve ücretsiz olarak bilgilendirilir. Krediye ilişkin tanımlar www.denizbank.com/sozlesme-
ve-formlar/sozlesmeler.aspx  adresinde yer almaktadır.     

I.KREDİ BİLGİLERİ 

 
Faiz Oranı Tahsilat Dönemi Açıklama 

Akdi Faiz Oranı %2,15 Aylık Kullanım anında alınır. 

Temerrüt (Gecikme) Faiz Oranı %2,65 Aylık Gecikme durumunda alınır. 

Taksitli KMH Akdi Faiz Oranı %2,15 Aylık Kullanım anında alınır. 

BSMV Oranı %5,00  Faiz tutarı üzerinden tahsil edilir. 

KKDF Oranı %15,00  Faiz tutarı üzerinden tahsil edilir. 

II.TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
1.Kredinin Türü ile Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi’nin Tanımı ve Kredinin Kullanımına İlişkin Esaslar  
(a) Bu Sözleşme kapsamında kullandırılan kredinin türü belirsiz süreli tüketici kredisidir.  Sözleşme, Banka’nın önceden 
Müşteri ile açıkça kararlaştırarak belirli bir limit dahilinde Müşteri’nin mevduat hesabından var olan aktiften fazlasını 
kullanmasına izin verir. 
(b) İşbu Sözleşme kapsamında akdi faiz oranında ve/veya akdi faiz oranı dışında diğer Sözleşme şartlarında değişiklik yapılması 
halinde, bu değişikliğin yürürlüğe girmesinden 30 (otuz) gün önce, Müşteri’ye kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı 
aracılığıyla bu değişiklik yazılı olarak bildirilir. Faiz oranının arttırılması halinde yeni faiz oranı geriye dönük olarak uygulanmaz. 
Müşteri bildirim tarihinden itibaren en geç 60 (altmış) gün içinde borcun tamamını ödediği ve kredi kullanmaya son verdiği 
takdirde faiz artışından etkilenmez.Müşteri akdi faiz oranı dışında diğer Sözleşme şartlarında yapılan değişikliği kabul etmeyerek 
ilgili mevzuat çerçevesinde fesih hakkını kullanabilir.  
(c) Kredili Mevduat Hesabının aylık faiz tutarı, akdi faiz oranı üzerinden bir gün valörlü olarak hesaplanır. Kredili Mevduat Hesabı 
limitinden aynı gün içerisinde kullanım yapılıp geri ödeme yapılması halinde bir günlük akdi faiz işler. Tatil günlerinde limitten 
kullanım yapılıp aynı gün geri ödeme yapılması halinde ise tatil günü kadar akdi faiz işler.  
(d) Banka, Müşteri’nin Kredili Mevduat Hesabı ile ilgili olarak hesabın kullanımının olduğu ay sonrasında hesaba yapılan borç, 
alacak kayıtlarını ve bakiyeyi gösteren bir hesap özetini Müşteri’ye gönderir. 
(e) Taksitli Kredili Mevduat Hesabı, Müşteri talebi üzerine Kredili Mevduat Hesabı limiti dahilinde taksitli olarak kullanım sağlayan 
bir kredi hesabıdır. Taksitli Kredili Mevduat Hesabı kullanımının söz konusu olması halinde hesaba uygulanan akdi faiz oranı 
yukarıda belirtilmiştir. 
(f) Banka, Müşteri’nin Kredili Mevduat Hesabı’ndan kaynaklanan KKDF, BSMV dahil tüm vergi ve masrafları ile faiz dahil her 
türlü fer’ileri ile birlikte borcunu, Müşteri’nin Kredili Mevduat Hesabının bağlı olduğu vadesiz mevduat hesabına yatan ve gelen 
tutarlardan anında otomatik olarak tahsile, mahsup etmeye yetkilidir. 
2. Kredi Limiti 
Banka Kredili Mevduat Hesabını, Müşteri kredi performansına göre Banka’nın kredi tahsis koşulları da göz önünde 
bulundurularak, Müşteri talimatına bağlı olarak tahsis eder. Banka, Müşteri’nin kredi performansına göre gerekli ise Kredili 
Mevduat Hesabı limiti ve kullanım şartlarını belirlemeye, kredi limitini artırıp azaltmaya veya iptal etmeye mevzuat çerçevesinde 
yetkilidir. Kredili Mevduat Hesabı limiti Müşteri’nin onayı olmadan artırılamaz. Herhangi bir işlemiyle Müşteri, kredi limitinin 
aşılmasına sebebiyet verdiği takdirde; Müşteri kredi limitinin aşan kısmından da sorumlu olur ve aşan kısma limit aşım tarihinden 
itibaren TCMB tarafından yayınlanan kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami oranını  aşmamak kaydı ile temerrüt faizi 
uygulanır. Kurtaran hesap limitiniz açıldığında buna ilişkin bilgilendirme tarafınıza SMS ile yapılacaktır. 
3.Temerrüt ve Temerrüdün Hukuksal Sonuçları 
Müşteri’ye gönderilen hesap özetinde yer alan Kredili Mevduat Hesabının asgari ödeme tutarının en geç son ödeme tarihinde 
ödenmesi gerekmektedir. Müşteri’nin hesap özetinde yer alan borcunu birbirini izleyen en az üç dönem ödemede temerrüde 
düşmesi halinde  Banka Müşteri’ye ödeme yapması için 30 (otuz) gün süre tanır. Bu süre içerisinde Müşteri’nin ödeme 
yapmaması halinde Banka borcun tamamını muaccel kılabilir ve Müşteri aleyhine yasal işlemlere başlayabilir.Banka başka bir 
ihtara gerek olmaksızın tüm alacaklarının tahsili için haciz veya iflas yolu ile takibe geçebilir ve alınan teminatların nakde 
çevrilmesi için takipte bulunabilir veya bedellerini Müşteri’nin borçlarına mahsup edebilir.  
4.Teminatlar 
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Banka bu Sözleşme kapsamında doğmuş ve doğacak kredi borçlarının teminatını teşkil etmek üzere rehin, nakit blokaj, alacak 
temliki, kefalet vb. gibi teminatlar talep edebilir. Bu teminatların Müşteri’nin edimlerine karşılık olarak alınan şahsi teminatlardan 
olması halinde adi kefalet sayılır.  
5.Cayma Hakkı 
Müşteri, 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin Kredili Mevduat Hesabı 
Sözleşmesi’nden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkını kullanan Müşteri’nin krediden faydalandığı hâllerde, Müşteri, 
anaparayı ve anaparanın geri ödendiği tarihe kadar olan sürede tahakkuk eden faizi en geç cayma bildirimini Banka’ya 
göndermesinden sonra 30 (otuz) gün içinde geri öder. Bu süre içinde ödeme yapılmaması hâlinde krediden cayılmamış sayılır. 
Cayma hakkınızı kullanmak için size en yakın DenizBank şubesi veya 0850 222 0 800  İletişim Merkezi ile görüşebilirsiniz. 
6.Sigorta Yaptırılması 
Müşteri’nin yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı ile açıkça talebi olmaksızın kredi ile ilgili sigorta yaptırılamaz. Müşteri sigortayı 
yaptırmak istemesi halinde Banka dışında bir sağlayıcıdan da hizmet alabilir.  
7.Sözleşme’nin Sona Ermesi 
Müşteri herhangi bir zamanda ücret ödemeden Banka’ya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunarak 
Sözleşme’yi feshedebilir. Banka en az 2 (iki) ay önceden Müşteri’ye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde 
bulunarak işbu Sözleşme’yi feshedebilir. Banka ayrıca haklı nedenlerin varlığı halinde bu bildirim süresine uymadan işbu 
Sözleşme’yi feshedebilir. Bu Sözleşme’nin sona ermesi halinde Müşteri ile imzalanmış olan Temel Bankacılık Hizmet 
Sözleşmesi yürürlüktedir. 
 
Yukarıda açıklanan kredi koşulları ile ilgili bilgiler içeren bu Kredili Mevduat Hesabı Ürün ve Sözleşme Öncesi Bilgi/Talep 
Formu’nu okuyup bilgi sahibi olduğumu ve bir nüshasını elden teslim aldığımı, formda yer alan  konular dışında her türlü 
detaylı bilginin Kredili Mevduat Hesabı  Sözleşmesi’nde yer aldığını ve bu formun DenizBank A.Ş. ile akdedilmesi halinde Kredili 
Mevduat Hesabı Sözleşmesi’ne ek ve Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi’nin ayrılmaz parçası olacağını kabul ve beyan ederim.  

Kredi kullandırımı Bankaca yapılacak değerlendirme sonucunda uygun bulunması halinde gerçekleştirilir. 
Yukarıda tarafıma yapılan bilgilendirme kapsamında ve belirtilen koşullarda adıma tanımlanan ve aşağıda yazılı 
vadesiz mevduat hesabıma Kurtaran Hesap (Kredili Mevduat Hesabı) tanımlanmasını talep ederim.  
Hesabımda yeterli bakiye bulunmaması durumunda, kredi kartı ödeme tutarımın, çek ödemelerimin, vermiş olduğum/verecek 

olacağım  havale, EFT, düzenli ödeme, otomatik fatura ve vergi  ödeme talimatlarımın (varsa talimatlardan doğan ücretlerde 

dahil olmak üzere), Bankanıza olan kredi geri ödemelerim de dahil olmak üzere tüm borç ve ödemelerimin Şubenize ayrıca 

yazılı bir talimat vermeme gerek kalmaksızın Bankanızca resen bu hesaptan tahsilini istiyorum/kabul ediyorum. 

Müşteri İmza [1]: 

 

Vadesiz Hesap Numarası [2]:…………………………….....                              DenizBank A.Ş. 
Tarih [3]: …../...../....... 
Talep Edilen KMH Tutarı [4]:.............……………………….                                                                                                 
Müşteri  
Adı/Soyadı [5]: ………………………………………………… 
TCKN [5]:……………………………………………………….. 
İmzası[5]: 
 

(Varsa) Kredi Aracısının Ticaret Unvanı [6]: ………………………………………………………………………………………….  
Açık Adresi [6]: ……………………………………………………………………………………………….……………………….......    
MERSİS No [6]: ………………………………………………….…Telefon No [6]: ………………………………………………….. 

Bu Sözleşme elektronik imza ile imzalanmıştır. Bu Sözleşme’nin elektronik imzalı haline http://dnz.im/itt9b adresinden 
ulaşabilirsiniz. 
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