GENEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU
Talebiniz üzerine ekte yer alan Genel Kredi Sözleşmesi............./............/............ tarihinde tarafınıza teslim edilmiştir. İşbu sözleşme, genel işlem
koşulları ile aleyhinize hükümler içermektedir.
İşbu sözleşmede yer alan aleyhe hükümlerden özellikle aşağıda yer alanlara dikkat çekmek isteriz:
I. GENEL HÜKÜMLER
Kredi Kullandırılmasına İlişkin Şartlar– m.3
a) Kredinin kısmen veya tamamen kullandırılmayabileceği veya limitin düşürülebileceği veya kredinin kesilebileceği,
b) Teminat alınmasına rağmen kredinin kullandırılamayabileceği,
c) Bankanın istediği bilgi ve belgelerin verilmesi ile Bankanın kendi yetkilileri veya denetçileri vasıtasıyla denetim yaptırabileceği,
d) Kredi borcunun ödeme, teminat ve başkaca yönlerden diğer bütün borçları ile en az aynı düzeyde (paripassu) olduğunu,
e) Bankanın yazılı muvafakatı olmadan kredi müşterisinin üçüncü şahıslar lehine menkul malları veya ticari işletmesi üzerinde mevcut
olanlar dışında yeni bir rehin, gayrimenkulleri üzerinde ipotek tesis etmeyeceğini,
f) Ulusal ve uluslararası yasaklı ülke, şahıs ya da kuruluşlarla girilen ticari ilişkilerle ilgili işlemlerin tespit edilmesi halinde Bankanın
yükümlülüklerini yerine getirmeyeceği.
Faiz, Komisyon, Vergi, Fon ve Masraflar ile Diğer Yükümlülükler – m.4
a) Bankanın bildirimde bulunarak kredi faiz oranlarını tek taraflı olarak değiştirebileceği,
b) İşlemlerde Bankanın döviz kurlarının uygulanacağı ve bunların nasıl uygulanacağı,
c) İlgili mercilerin yükümlülüklerde yapacağı değişikliklerin kredi müşterisine yansıtılacağı,
d) Erken ödemede Bankanın komisyon ve masraf talep edebileceği,
e) Masraf ve komisyonların kredi müşterisine ait olduğu, bunların nasıl tahsil edileceği ile ödenen masraf ve komisyonların kredi erken
ödense bile iade edilmeyeceği,
f) Kur farkı ve arbitraj zararı ile fer’ilerinden kredi müşterisinin sorumlu olacağı.
Hesap Özeti Gönderilmesi – m.6.2., m.6.3.
Hesap özetlerinin ve dekontlarının sistemden üretilerek imzasız veya elektronik imzalı gönderileceği,
Hesap özetlerine bir ay içerisinde noterden itiraz edilmez veya belirlenen dönemlerden itibaren 1 ay içerisinde hesap özeti gönderilmesi
noterden talep edilmezse hesap özetlerinin içeriğinin kabul edildiği.
Devir ve Temlik Hakkı- m.10.2. Müşteri ve/veya kefilinin Bankanın yazılı izni olmadan bu sözleşmeden doğan haklarını ve verdiği
teminatları başkalarına nakil, devir ve temlik edemeyeceği.
Çeşitli Hükümler- m.12.2, m.12.3
a) Bankaya yazılı talimat yerine telefon faks, internet, elektronik posta vb. elektronik iletişim yolları ile talimat verilmesi halinde
güvenlik risklerinin bilindiği, bu şekilde verilen talimatların talimat aslı Bankaya tevdi edilmiş gibi yerine getirme konusunda Bankanın
yetkilendirildiği, talimatların eksik, yanlış, sahte, tahrif edilmiş vs. olması dolayısıyla uğranabilecek tüm zararların Banka’nın kusuru hali
hariç kredi müşterisine ait olduğu,
Kullandırılacak kredinin çevreye ve canlılara zarar vermeyecek şekilde kullanılacağı, aksi davranışta Bankanın uğradığı zararların tazmin
edileceği ve bu durumun krediyi kat sebebi sayılacağı.
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II. TEMİNATLARLA İLGİLİ HÜKÜMLER
Kredinin Teminat Karşılığında Kullanılması – m.13.3., m.13.4
a) Bankanın, alacağı bulunduğu sürece teminatların kısmen geri verilmesi isteğini dürüstlük kuralı çerçevesinde kabul edip etmemekte
serbest olacağı,
b) Teminatların, akreditif konusu malların uğrayabilecekleri her türlü hasar, kayıp ve ilgili masraflar ile büyük ve küçük avaryadan ve
kurtarmadan ileri gelebilecek her türlü sonuç ve masrafların müşteriye ait olacağı.
Teminatların Bankanın Kredi ile İlgili Alacaklarının Karşılığını Teşkil Etmesi, m.14.1. Verilen veya verilecek olan teminatların Bankanın
kredi ve krediyle ilgili doğmuş doğacak alacaklarının teminatını teşkil edeceği.
Bankanın Rehin, Takas ve Mahsup, Hapis Hakkı – m.15.1., m.15.2. Bankanın, kredi müşterisinin nezdindeki tüm hesap, kıymetli
evrak, eşya vb. tüm hak ve alacakları üzerinde rehin ve hapis hakkı olduğu ve bunlara mevzuatın öngördüğü vadesiz mevduat faiz oranı
uygulanacağı.
Sigorta İle İlgili Hükümler – m.16.1 Alınan teminatların risklere karşı bankanın lehdarı olduğu sigortaların yaptırılması veya daha önce
yapılmış sigortalar varsa Bankanın lehdar olarak atanması ile bu sigortaları Bankanın yaptırılmasına ilişkin yetki tanınması.
Kambiyo Senedi Temliki - m.17.3. Bankanın, kendisine temlik edilen kambiyo senedi üzerine ödeme yasağı konulması nedeniyle
sorumlu olmayacağı.
III. KREDİLER
Hızır Hesap– m.19.2, 19.4
a) Hızır hesabın kullanılabileceği işlem türlerini belirleme yetkisinin Bankaya verilmesi,
b) Hızır hesaba bileşik faiz yürütüleceği ve bu faizin nasıl tahakkuk ettirileceğine ilişkin düzenlemede Bankanın değişiklik yapabileceği
Güniçi Kredi Kullandırımı – m.20 Müşteri hesabının eksi bakiyeye dönmesi halinde Bankanın ihbarda bulunmaksızın güniçi kredi
kullandırabilmesine ilişkin düzenleme.
IV. CARİ HESAPLARIN KESİLMESİ, SÖZLEŞMENİN FESHİ, BANKA ALACAĞININ TAKİP VE TAHSİLİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
Bankanın Hesapları Kesme ve Sözleşmeyi Fesih Yetkisi – m.38
a) Kredi müşterisinin hangi hallerde temerrüde düşmüş sayılacağına ilişkin durumlar ve Bankanın bunlarla sınırlı olmaksızın krediyi
bildirimde bulunarak kesebileceği ve/veya sözleşmenin fesh edileceği,
b) Bankanın hesap ve/veya cari hesapların kesilmesi için yapacağı ihbarın, ilgili hesap için geçerli olacağı,
c) Bankanın ödenmeyen kısımlar için kredi borçlusu ve kefiller hakkında takibe geçebileceği,
d) Bankanın ödemelerde faiz ve eklentilerini talep edebileceği,
e) Borcun ödenmesinin Bankanın fesih hakkını kullanmasına engel teşkil etmediği.
Müşterinin Borçları Tamamen Ödeninceye Kadar Yükümlülükleri ve Temerrüt Faizi, m.39.2., m.39.3
Müşteri ve Kefillerin Kanuni İkametgahı ve Yetkili İmzalarındaki Değişiklikler m.41.2
Yetkili Hukuk, Mahkeme ve İcra Daireleri – m.42 Sözleşmenin Türk Hukukuna tabi olduğu ve yetkili mahkeme ve icra dairesinin
İstanbul olarak belirlendiği. Ancak yetkili mahkeme ve icra dairesinin belirlenmesinin Bankanın borçlu ve kefillerinin adresinde veya
kredinin kullandırıldığı yer veya şube adresinde veya mal ve değerlerin bulunduğu yerlerde takip yapmasına engel olmadığı.
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V. SON HÜKÜMLER
Limit Artırılışı-m.43. Bankanın müşterinin limit artırma talebinde belirttiği tutarı aşmamak üzere limiti arttırıp arttırmamada serbest
olduğu.
Bu çerçevede, işbu sözleşme hükümlerini incelemeniz, gerek duymanız halinde bunların hukuki ve finansal sonuçları hakkında bir avukat
veya hukuk bürosu ya da finans uzmanından yardım almanız ve akabinde Bankamıza başvurmanız önerilmektedir.
İşbu sözleşmeyi incelemeniz ve tercihinize bağlı olarak bunların hukuki ve finansal açıdan değerlendirilmelerine ilişkin görüş almanızın
akabinde, tarafınızla görüşmeye ve anlaşma yapmaya hazır olduğumuzu belirtiriz.

Müşteri 									HSBC Bank A.Ş.
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