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BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ
I. TARAFLAR
Bu Bireysel Kredi Sözleşmesi (“BKS” veya “Sözleşme”), Büyükdere Cad.No:141 Esentepe İstanbul adresinde mukim, 0292 – 
0084 – 4960 – 0341 MERSIS no’suna kayıtlı, telefonu 444 0 800 ve internet adresi www.denizbank.com olan DenizBank (Banka) 
yurtiçi ve yurtdışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde Banka ile aşağıda adı ve adresi bulunan 
Müşteri (Müşteri) arasında, Müşteri’ye aşağıda yazılı hükümler ve bu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan “Kredi Kullandırım 
Koşulları ve Krediye İlişkin Ücretler” (Ek-1) ile yine ayrılmaz bir parçası olan “Ödeme Planı” (Ek-2) dairesinde Bireysel Kredi 
(“Kredi”) kullandırılması amacıyla akdedilmiştir. İşbu Sözleşme kapsamında Banka ve Müşteri tek tek “Taraf”, birlikte “Taraflar” 
olarak anılacaktır. Krediye ilişkin tanımlar www.denizbank.com/sozlesme-ve-formlar/sozlesmeler.aspx adresinde yer almaktadır.
 II. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1. Kredinin Türü ve Kredinin Kullanımına İlişkin Esaslar 
(a) Bu sözleşme kapsamında kullandırılan kredinin türü belirli süreli tüketici kredisi olup, bu sözleşme belirli süreli tüketici kredisi 
sözleşmesidir. Kredi Kullandırım Koşulları ve Krediye İlişkin Ücretler bu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Ek-1’de yer 
almaktadır.
(b) Müşteriye ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan bilgilendirme/ler ile Müşteri tarafından ödenmesi gereken tüm parasal 
yükümlülüklerin, kredi kullanım koşullarının yer aldığı ödeme planı (Ek-2) bu Sözleşme’nin imzalanması ile birlikte kredi 
başvurusu onaylandığında Müşteri’ye verilir ve ödeme planı bu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. 
(c) Banka Kredi’nin tamamını, Kredi’nin açılmış olduğu şubeden başka bir şubesine nakledebilir. Böyle bir durumda verilmiş ve 
verilecek teminatlar, aynı şartlarla diğer şubeler için de geçerlidir. 
(d) Müşteri bu Sözleşmenin bir örneğini düzenleme tarihinden sonraki ilk yıl için ücretsiz olarak talep edebilir. 
(e) Kredi Sözleşmesine ilişkin bir hesap açılması ve bu hesaptan sadece kredi ile ilgili işlemler yapılması durumunda, bu hesaba 
ilişkin herhangi bir isim altında ücret veya masraf talep edilmeyecek olup bu hesap Müşterinin aksine yazılı talebi olmaması 
halinde kredinin ödenmesi ile kapanır. 
(f) Bu Sözleşme kapsamında Noter masrafının olması halinde söz konusu tutar Müşteri tarafından ödenir.
(g) Yabancı para kredilerinde, kredi tutarı mevduat hesaplarına krediyi kullanan kişinin yurt içi veya yurt dışı yerleşik olması 
durumuna göre TL veya döviz olarak geçer. Taksit tutarları, ödeme tarihlerinde müşterinin yabancı para mevduat hesaplarından 
döviz olarak tahsil edilir. Dövize endeksli kredilerde ise, ödeme planı döviz olarak oluşmakta ancak kredi tutarı Müşterinin Türk 
Lirası vadesiz mevduat hesabına kredi kullandırım kuru esas alınarak yabancı para kredi borcunun karşılığı TL olarak geçer. 
Taksit tutarları ödeme gününde, gün içinde Banka’nın cari döviz satış kurundan, gün sonunda ise tahsilat için belirlenen kurdan 
(TCMB’nin o gün saat 15:30’da açıkladığı döviz satış kuru) hesaplanır ve tahsil edilir.  
(h) Akdi Faiz Oranı ödeme planı oluşturulmasına esas teşkil eder ve varsa peşin faiz tutarı da dikkate alınarak hesaplanır.
2. Kredinin Geri Ödenmesi
(a) Müşteri, Kredi’yi, işbu Sözleşme’nin ekinde yer alan Ödeme Planı’na uygun olarak ödemeyi kabul eder.
(b) Krediye ilişkin taksit vadesi kanunlarda tatil olarak kabul edilen bir güne rastlarsa, ilgili vade tarihi kendiliğinden bu günü 
izleyen ve tatil olmayan ilk gün olur.
(c) Kredi ödemeleri Banka’nın işlem saatleri içinde yapılır. Ancak Müşteri’nin talimatı ile açılmış bir kredili mevduat hesabı varsa 
söz konusu işlem saatleri sonrası kredi ödemeleri bu kredili mevduat hesabından yapılır ve müşteriye bu yönde bilgi verilir. 
3. Kredi’nin Erken Ödenmesi
Müşteri vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksit ödemesinde bulunabilir veya kredi borcunun tamamını ya da bir kısmını 
erken ödeyebilir. Bu hallerde Banka; Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelik hükümlerine uygun olarak faizin 
tamamının veya bir kısmının peşin olarak tahsil edildiği durumlar da dahil olmak üzere gerekli indirimi yapmakla yükümlüdür. 
4. Temerrüt ve Temerrüdün Hukuksal Sonuçları
Müşteri’nin Ödeme Planı’na dahil birbirini izleyen en az iki taksiti 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 tamamının ifa 
edilmesini talep edebilir, başka bir ihtara gerek olmaksızın tüm alacaklarının tahsili için haciz, iflas yolu ile takibe geçebilir, alınan 
teminatların nakde çevrilmesi için takipte bulunabilir ve bedellerini Müşteri’nin borçlarına mahsup edebilir. Temerrüt hali de dahil 
olmak üzere kredi sözleşmelerine dayanılarak yapılan işlemlerde bileşik faiz uygulanmaz.
5. Teminatlar
Banka bu Sözleşme kapsamında doğmuş ve doğacak kredi borçlarının teminatını teşkil etmek üzere Müşteri’den kefaletname, 
mevduat rehni, taşıt rehni, menkul rehni, kıymetli maden rehni, taşınmaz ipoteği, alacak temliki gibi teminatların verilmesini 
isteyebilir. Bu teminatların şahsi teminatlardan olması halinde adi kefalet sayılır. Müşterinin alacaklarına ilişkin karşı tarafça 
verilen şahsi teminatlar diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça müteselsil kefalet sayılır.
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6. Cayma Hakkı
Müşteri 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin 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 Bankaya göndermesinden 
sonra 30 (otuz) gün içinde geri öder. Bu süre içinde ödeme yapılmaması hâlinde krediden cayılmamış sayılır. 
7. Bağlı Krediye İlişkin Hükümler 
(a) Müşteri’nin mal veya hizmet tedarikine ilişkin sözleşmeden cayması ve buna ilişkin bildirimin cayma süresi içinde ayrıca yazılı 
ya da kredi verenin erişebileceği kalıcı veri saklayıcısı ile Bankaya da yöneltilmesi halinde, bağlı kredi sözleşmesi de herhangi 
bir tazminat veya cezai şart ödeme yükümlülüğü olmaksızın sona erer. 
(b) Bağlı kredilerde, mal veya hizmet hiç ya da gereği gibi teslim veya ifa edilmez ise müşterinin satış sözleşmesinden dönme 
veya bedelden indirim hakkını kullanması halinde satıcı, sağlayıcı ve Banka müteselsilen sorumludur. Müşterinin bedelden indirim 
hakkını kullanması halinde bağlı kredi bu oranda indirilir ve ödeme planı buna göre değiştirilir. Müşterinin sözleşmeden dönme 
hakkını kullanması halinde o güne kadar yapmış olduğu ödemenin iadesi hususunda satıcı, sağlayıcı ve Banka müteselsilen 
sorumludur. 
8. Vergi ve Ücretler
Resmi mercilerce Müşteri’nin yapmış olduğu işlemlerle ilgili BSMV de dahil ileride konulabilecek vergi ve fonlar ile halen mevcut 
olanlarda değişiklik yapılması nedeniyle oluşabilecek farkları Banka, Müşteri’ye bildirmek sureti ile Müşteri’den talep edebilir. 
Müşteri, Mevzuat çerçevesinde Müşteriye yapılan yasal bilgilendirmelere ilişkin makul giderleri öder. 
9. Uygulanacak Hükümler
Bu Sözleşmede hüküm bulunmayan durumlarda Müşteri ile Banka arasında akdedilmiş olan Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi 
ve ekleri uygulanır. 
10. Sözleşme’nin Sona Ermesi ve Devri
Sözleşme, Kredi fer’ileriyle beraber tamamen kapatıldığında sona erer. İlgili mevzuattaki sona erme ve fesih halleri saklıdır. 
Müşteri, işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini ve Sözleşme’den kaynaklanan Banka’daki alacaklarını, ancak 
Banka’dan yazılı onay alarak 3. bir kişiye transfer, devir ve temlik edebilir.
11. Delil Anlaşması
Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi çerçevesinde, Sözleşme ile ilgili herhangi bir uyuşmazlıkta tarafların usulüne 
uygun olarak düzenlenmiş defter ve mikrofilm, mikrofiş, ses, teyp bantları, bilgi işlem ve bilgisayar vs. kayıtları anılan kanunun 
199. maddesi kapsamında belge olarak değerlendirilecek ve geçerli delildir.
12. Tebligat Adresi
Müşteri’nin, ikametgah adresi aşağıda belirtilmiş olup, bu adrese yapılacak bildirim ve tebliğler Müşteri’ye yapılmış sayılır. 
Müşteri, bu ikametgahını değiştirirse yeni ikametgah adresini en geç 1(bir) gün içerisinde Banka’ya, Banka’nın iletişim kanallarını 
kullanarak bildireceğini kabul ve beyan eder. Aksi halde Banka tarafından yasal tebligat usulü uygulanır. 
13. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri
Müşteri bu Sözleşmeye konu uyuşmazlıklarda başvurularını tüketici mahkemesine veya tüketici hakem heyetine yapabilir. Bu 
Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir. Taraflar bu Sözleşme’den doğacak her türlü anlaşmazlıklarda, kanunen yetkili 
mahkeme ve icra dairelerinin yetkileri saklı kalmak kaydıyla, İstanbul Çağlayan Mahkemeleri’nin ve İcra Daireleri’nin yetkili 
olacağını kabul ederler.


Kredi kullandırımı Bankaca yapılacak değerlendirme sonucunda uygun bulunması halinde gerçekleştirilir.


Bu Sözleşme ile kullanmış olduğum Bireysel Kredi ödemelerine ilişkin olarak kredi ödemelerimin yapılacak olduğu hesabımda 
yeterli bakiye bulunmaması durumunda, bu bireysel kredi geri ödemelerimin Bankanıza adıma daha önce açılmış olan kredili 
mevduat hesabımdan (kurtaran hesabımdan) tahsilini istiyorum/talep ediyorum.
Müşteri İmza:


Ek-1: Kredi Kullandırım Koşulları ve Krediye İlişkin Ücretler 
Ek-2: Ödeme Planı 
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DİKKAT: Aşağıdaki alana müşteri tarafından el yazısı ile “Sözleşmenin bir nüshasını elden aldım” ifadesi yazılmalıdır. 


Bu Sözleşmeyi ve eklerini Banka ile müzakere etmiş ve tüm koşulları hakkında tam olarak bilgi edinmiş olarak serbest 
irademle imzalamayı kabul ederim. Bu Sözleşme ve ekleri kapsamında tarafıma bireysel kredi kullandırılmasını ve 
buna istinaden bir bireysel kredi hesabı açılmasını talep ederim.
Sözleşme No (Kredi Referansı) : ....................         
Tarih               : …../...../.......                                                                                           DenizBank A.Ş.
Müşteri
Adı/Soyadı:...............................................................................................
TCKN :.........................................................................................................
Adresi :........................................................................................................
..........................................................................................................................
İmzası:..........................................................................................................


Bu Sözleşme elektronik imza ile imzalanmıştır. Bu Sözleşme’nin elektronik imzalı haline http://dnz.im/Pd27E adresinden 
ulaşabilirsiniz.


 


Müşteri No:        


BKS No  :


İzzet Oğuzhan Özark       Mustafa Özel 
Genel Müdür Yardımcısı      Genel Müdür Yardımcısı
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