
GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 
1. Genel Hükümler 
Madde 1- Taraflar ve Kredi Limiti
Bir taraftan HSBC Bank Anonim Şirketi (Banka) ile diğer taraftan............................................................................................................
(Müşteri) arasında işbu Genel Kredi Sözleşmesi (Sözleşme) uyarınca...................................................................................................(TL/USD) 
(Yalnız.......................................................................................................................................) limitli kredi açılması için anlaşmaya varılmıştır.
Madde 2- Sözleşmenin Uygulama Alanı ve Şekli
Müşteri tarafından yukarıdaki limit dahilinde birden çok kredi kullanılabileceği gibi limitin boşalması halinde bu limit tekrar kullanılabilir. 
Madde 3- Kredinin Kullandırılmasına İlişkin Şartlar 
3-1- Banka krediyi, limit içinde kalmak ve müşteriyi bilgilendirmek şartıyla bir veya birden fazla cari hesap açarak, cari hesapların limitlerini azaltarak veya çoğaltarak, bakiyesi 
sıfıra inen hesapları yeniden çalıştırarak, Müşteriye ait hesaplar arasında virman yaparak, mevcut cari hesapları kapatıp yeni cari hesaplar açarak kullandırabilir. 
Kredi limitinin aşılmaması kaydıyla Banka Müşteriden alacağı talep üzerine, limit TL üzerinden belirlense dahi krediyi kısmen veya tamamen döviz veya döviz karşılığı TL 
kullandırmaya, limit döviz olarak belirlenmişse krediyi kısmen veya tamamen TL üzerinden veya başka döviz cinsinden ve/veya başka dövize endeksli kullandırmaya, Müşteri 
adına birden çok döviz cinsi ile birden çok borçlu cari hesap açmaya yetkilidir.
Banka, krediyi Müşterinin hesabının bulunduğu şubede olduğu gibi Bankanın diğer şubelerinden de bu Sözleşme hükümleri kapsamında kullandırabilir.
3-2- Kullandırılan kredilerin döviz kurlarındaki değişim nedeniyle limiti aşması durumunda limiti aşan kısım için de bu sözleşme uygulanır. 
3-3- Banka, haklı nedenlerle, talep edilen krediyi limit içinde tamamen veya kısmen kullandırıp kullandırmama, kredi limitlerini azaltma, kredinin tamamını veya bir kısmını her 
an kesme yetkisine sahiptir.
Banka kredileri, teminatların Bankaca kabul edilebilir bir şekilde tesis veya verilmesinden sonra kullandırma hakkını saklı tutar. Banka, talep ettiği teminat verilmiş ve ipotek 
tescil edilmiş olsa dahi kredi onay şartlarında öngörülemeyen hususların ortaya çıkması halinde krediyi kullandırmayabilir.
3-4- Uzun vadeli kredilerde Banka, kredi kullandırım tarihinden itibaren 1 yılın dolmasını takiben, işbu Sözleşmenin 3.3 Maddesi ile Sözleşmenin diğer hükümleri uyarınca 
doğmuş/doğacak diğer her türlü hakları saklı kalmak kaydıyla, kredinin geri ödeme tarihlerinden/vadesinden önce, kredinin bir kısmının ve/veya tamamının işlemiş faizleri ve 
diğer eklentileri ile birlikte ödenmesini talep edebilir .
Belirlenen tarihten önce kredinin kısmen veya tamamen geri ödenmesi Bankanın kabulüne bağlıdır. Kredinin erken geri ödenmesinden ötürü doğabilecek vergi, resim, harç, 
fon, faiz, erken kapama komisyonu ve sair mükellefiyetler ve varsa Banka zararları Müşteri tarafından ödenir.
Müşteri;
3-5- Kredinin açılması, devamı ve tasfiyesi sırasında Bankanın isteyeceği veya kanun veya yönetmeliklerin gerektirdiği her türlü belge, taahhütname ve sair kağıtları, hesap, 
iş ve mali durumları ile ilgili bilgileri gereken imzalarla onaylanmış şekilde Bankaya vermekle ve Bankanın talebi halinde muhasebe kayıtlarını ibraz edip, inceletmekle 
yükümlüdür. Müşteri, taşınmazları ve diğer varlıkları ile ilgili tasarrufları konusunda kendisine kredi limiti tahsis eden Bankayı bilgilendirmek yükümlülüğündedir.
Bankanın gerekli gördüğü tüm inceleme, tetkik ve kontrolün Bankaca yetkili kılınacak bağımsız bir denetçi veya denetçi kuruluşlarca yapılmasını ve bundan kaynaklanan 
masrafları karşılamayı kabul eder. Bu tetkik ve kontrollerde fabrika ve tesisleri, yazıhaneleri, depoları ve her türlü müştemilatı Bankanın veya yetkili kılacağı denetçisinin 
bildirimde bulunarak her zaman serbestçe ziyaret ve teçhizatını, muamelelerini ve faaliyetini doğrudan doğruya tetkik ve kontrolüne muvafakat eder.
3-6- Bankacılık mevzuatı gereği tespit olunacak örneklerine uygun ve yetkililerinin imzalarını taşıyan en son hesap durum belgesini Vergi Dairesi’nden veya mali müşavirden 
tasdikli bilanço ya da işletme hesap özetini ekleyerek her yıl hesap dönemini izleyen 4 ay içinde Bankaya vermeyi taahhüt eder.
3-7- Mart, haziran, eylül devreleri (veya bankacılık mevzuatının belirlediği) sonu itibarıyla tanzim edilmiş yine bankacılık mevzuatı gereği tespit edilecek örneklerine uygun ve 
yetkililerinin imzalarını taşıyan hesap durumunu (ara bilançolarını) dönemi izleyen bir ay içinde Bankaya vermeyi taahhüt eder.
3-8- 38-1. maddede tanımlanan herhangi bir temerrüt olayını veya mali durumundaki herhangi bir olumsuz gelişmeyi Bankaya bildirmeyi kabul eder.
3-9- Bankaya yazılı olarak önceliği (rüçhaniyeti) olduğunu bildirdiği yükümler dışında işbu Sözleşme ile yüklendiği borçların ödeme, teminat ve başkaca (öncelikle ilgili) 
yönlerden diğer bütün borçları ile (muaccel olmayan, şartlı ve muhtemel borçlar dahil) en az aynı düzeyde (paripassu) olduğunu beyan ve teyit eder. Müşteri, Bankanın 
yazılı muvafakati olmadan üçüncü şahıslar lehine menkul malları veya ticari işletmesi üzerinde halen mevcut olanlar dışında rehin, gayrimenkulleri üzerinde ipotek tesis 
etmeyeceğini kabul eder. 
3-10- Müşteri kendisinin, herhangi bir iştirakinin ya da bağlı şirketlerinin, yöneticilerinin, yetkililerinin, temsilcilerinin ya da çalışanlarının (“Bağlı Kişi”); ABD Hazine Bakanlığı 
Yabancı Varlıklar Kontrol Birimi (OFAC), ABD Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Avrupa Birliği, Majestelerinin Hazinesi,  Hong Kong Parasal Yetki 
Otoritesi, T.C. Merkez Bankası, BDDK, SPK gibi kurumlar tarafından uluslararası ya da lokal herhangi bir yaptırımın (“Yaptırımlar”) hedefi ve/veya konusu olmadığını veya 
yaptırımlara konu kişilerin hissedarı olmadığı ya da bu kişilerce yönetilmediğini; veya Kırım, Küba, İran, Kuzey Kore ve Suriye de dahil fakat bunlar ile sınırlı olmamak kaydı 
ile Yaptırımlar ile ilişkili olan bir ülkede veya bölgede bulunmadığını veya bağlı oldukları devlet yönetiminin Yaptırımlar’ın hedefi ve/veya konusu olmadığını ve ileride de 
olmayacağını kabul, taahhüt ve beyan eder.
Müşteri, (i) Yaptırımlara konu herhangi bir Bağlı Kişi ile veya finansman anında bağlı olduğu devlet yönetiminin Yaptırımlar’ın konusu ve/veya hedefi olduğu veya Yaptırımlar 
ile ilişkili bir ülkede veya bölgede bulunan herhangi bir faaliyet veya işi finanse etmek için veya (ii) Bağlı Kişi  (Kredi  kullandırımında aracı, danışman, yatırımcı veya başka 
bir sıfatla yer alan herhangi bir Bağlı Kişi de dahil olmak üzere) tarafından Yaptırımların herhangi başka bir sebeple ihlaline sebebiyet verebilecek şekilde Banka tarafından 
kullandırılan Krediyi İştiraklerine, iş ortaklarına veya diğer Bağlı Kişilere, doğrudan veya dolaylı olarak, kullandırmayacağını, söz konusu Kredi yolu ile katkıda bulunmayacağını 
veya hiçbir şekilde bu kişi ve/veya kuruluşların kullanımlarına müsade etmeyeceğini kabul, taahhüt ve beyan eder.
Madde 4- Faiz, Komisyon, Vergi ve Masraflar ile Diğer Yükümlülükler
4-1- Müşteriye ihbarda bulunarak Banka, işbu sözleşme gereğince açılacak kredi ve hesaplar ile birlikte diğer her türlü kredi ve teminatlara, Bankanın azami hadleri 
geçmeyecek şekilde tayin edeceği, döviz türlerine göre değişen oranlarda faiz, komisyon, bunların vergi ve fer’ilerini (eklentiler anlamında gider vergisi, harç, resim, fon vb. 
diğer resmi kesintiler) uygulayacaktır.
4-2- Banka, cari hesap şeklinde işleyecek kredilerde bildirimde bulunarak faiz ve komisyonları değiştirebilir.
Müşteri değişikliğin kendisine bildirim tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içerisinde işbu sözleşmeyi feshetmediği takdirde değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır.
4-3- Müşteri döviz üzerinden açılan kredilerle ilgili her türlü faiz, komisyon, vergi, fon ve diğer masrafları dövizle öder.
Dövize endeksli kredilerin geri ödemelerinde işlem anında Bankanın geçerli olan döviz satış kuru uygulanacaktır. Bu hüküm, Bankanın kabulüyle döviz kredilerinde de 
uygulanır.
4-4- İlgili mercilerce yasal yükümlülüklerde yapılacak değişiklikler nedeniyle Bankadan talep edilecek bedeller Müşteriye yansıtılacak ve Müşteri tarafından nakden ve 
defaten Bankaya ödenir.
4-5- Cari hesap şeklinde işleyen kredilere işletilen faizler, kredi ne zaman açılmış olursa olsun 31 Mart, 30 Haziran, 30 Eylül ve 31 Aralık tarihlerinde tahakkuk ettirilerek 
Müşteriye bildirilir ve komisyon, gider vergisi, fon vb. diğer vergi ve yasal yükümlülükler ile diğer masraflarla birlikte nakden ve peşin olarak tahsil edilir. Taraflar birlikte değişik 
faiz ödeme dönemleri kararlaştırabilirler.
Belirli vadeli nakdi kredilerde vade sonunda anaparanın, faiz ve fer’ileri ile birlikte ödenmesi esastır. İstisnai olarak Banka erken ödeme komisyonu ve ilave masrafların 
ödenmesi kaydıyla erken ödemeyi kabul edebilir.
4-6- Müşteri, işbu sözleşme gereğince lehine verilen ve verilecek teminat mektubu, kontrgaranti, kefalet, diğer garantiler, kabul ve avaller, açılan akreditifler ve akreditiflere 
eklenen teyitler nedeniyle veya yine bunların iptali veya Bankanın ibrasına kadar, üçer aylık devreler için Banka tarafından saptanan ve kendisine bildirilen oran üzerinden 
komisyon ve bunun fer’ileri, iç ve dış muhabir komisyon ve masraflarını ödemeyi kabul eder. 
4-7- Her devre başında tahakkuk ederek Bankaca nakden tahsil edilen veya Müşteri hesaplarına borç kaydedilen komisyon ve fer’ilerini, ilgili teminat mektubu ve 
kontrgarantinin, kefaletin, diğer garantilerin, kabul ve avallerin, açılan akreditifler ve akreditiflere eklenen teyitler bu devrenin bitmesinden önce iptal edilmesi veya geri 
verilmesi durumunda Müşteri bunları tamamen veya kısmen geri isteyemez.
4-8- Akreditiflerden dolayı ödenmesi gereken resim, vergi, harç ve diğer masraflar ile fer’ileri Müşteriye aittir. Bundan başka malların gümrük resimleri, her nev’i vergileri, 
malların depolara konulması ve iyi muhafazası için yapılacak masraflar, pul, telgraf, posta vesaire masraflar, bilirkişi ücretleri, sigorta masrafları, depo kiraları ve bu mallardan 
dolayı Bankanın veya muhabirinin yapmaya lüzum göreceği her türlü masraflar ve umumi olarak mallara binecek her türlü masrafı ve yükümlülükleri ve gerektiğinde 
gerçekleşecek satış ve transbordman masrafları Müşteri yükümlülüğündedir. Banka gerek akreditiften dolayı Banka veya muhabirin yapacağı diğer masrafları gerek 
yukarıdaki masrafları kendi yaparak Müşteri hesabına borç kaydedebilir. Şu kadar ki, Bankanın bu yetkisi Müşterinin akreditif borçlarını ödemek hususundaki taahhütlerini 
ortadan kaldırmayacağı gibi Bankanın malları gümrükten çıkarma zorunluluğu olmayacaktır.
4-9- Müşteri, Bankanın akreditif ile ilgili masraf ve komisyonlardan başka, muhabiri nezdindeki kabul kredili akreditiflerde, 1) Muhabirin talep edeceği kabul veya aval ile ilgili 
komisyon, vergi ve masrafları; 2) Bankanın da muhabire karşı kabul veya aval ile ilgili sorumluluğu sebebiyle uygulanacak, oran ve şartlarda komisyon ve onun fer’ilerini; 
3) Muhabir banka nezdindeki kabul kredili akreditiflerde ise Bankanın kabul ve avali nedeniyle uyguladığı oran ve şartlarda peşin  komisyonu ve onun fer’ilerini Bankaca 
tahakkuk ettirildiği tarihte derhal ödemeyi kabul eder.
4-10- Belirli vadeli teminat mektuplarının komisyonlarını yürürlükteki usullere göre tamamen peşin olarak vadesiz mektupların komisyonlarını ise iadesine kadar devam 
etmek üzere üçer aylık peşin olarak hesap ve tahsile; bir ay zarfında iade edilmeyen geçici teminat mektupları ile vadesinde iade edilmeyen belirli vadeli mektuplar için ise 
iadelerine kadar aynı esas dahilinde komisyon hesap ve tahsile Banka yetkilidir.
Müşteri kredinin teminini teşkil eden geçici teminat mektuplarına ait komisyon oranlarının aylık olacağını ve mektubun söz konusu süre içinde geri verilmemesi halinde 
sonraki üçer aylık devreler için tarifenin en yüksek haddini geçmemek üzere, oranı Bankaca saptanacak, kesin teminat mektupları tarifesinin uygulanacağını kabul eder.
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4-11- Müşteri yabancı para teminat mektupları, kontrgarantiler, kefaletler, diğer garantiler, kabul ve avallerde ilk devre komisyonunun kredi ile ilgili metnin 
tanzim edildiği günkü kurdan, diğer komisyonların ise işlemin gerçekleştiği günkü satış kurundan, cari döviz satış kurunun sadece T.C. Merkez Bankası’nca 
(TCMB) belirlenmesi halinde bu kur esas alınarak hesaplama yapılmasını ve bu bedelin hesaplarından tahsil edilmesi konusunda Bankayı yetkilendirir. 
4-12- Müşteri, Bankanın poliçe hamillerine karşı bu taahhüdü sebebiyle işlemlerin gerektireceği diğer komisyon ve masraflardan başka anılan makbuzda 
belirtilecek oran ve şartlarla komisyon,  ve ilgili gider vergisi vb. diğer vergi ve yasal yükümlülüklerini Bankaca tahakkuk ettirildiği tarihte derhal ödemeyi 
taahhüt eder.
4-13- Taraflar, bu sözleşme kapsamında verilen veya verilecek teminatlarla ilgili her türlü masrafın diğer her türlü vergi, resim ve harçların tarh edilebilecek 
cezalarının, teminatların sigorta prim ve masraflarının ve bunların fer’ilerinin Müşteriye ait olduğunu ve Müşteri tarafından ödeneceği hususunda mutabık 
kalmışlardır. Müşteri, işbu sözleşme kapsamında alınacak teminatların değerlendirilmesi veya vermiş olduğu teminatların yeniden değerlendirilmesinden 
kaynaklanacak ekspertiz ücretleri dahil tüm masrafların kendisi tarafından ödeneceğini kabul eder. 
4-14- Alacaklı cari hesaplar borçlu bakiye verdiği takdirde, bu bakiyeye doğduğu tarihten itibaren, Bankaca belirlenecek faiz oranı uygulanır, bakiyenin 
ödenmesi için yapılacak ihtarda belirtilen sürenin sonundan itibaren ise temerrüt faizi uygulanır.
4-15- Müşteri, Sözleşme kapsamında kullandığı veya Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (“KKDF”) mevzuatı ve sair mevzuat doğrultusunda Bankadan 
kullandığı kredi nedeniyle ithalat, ihracat, yurtdışı kaynaklı kredi nedeniyle vergi, resim, harç, fon istisnasından/muafiyetinden faydalanıyorsa bu 
muafiyetlere ilişkin düzenlemelere uygun davranmayı, istisnalara ilişkin taahhütlerini süresinde gerçekleştirmemesi veya teşvik belgelerindeki şartları yerine 
getirmemesi nedeniyle Maliye Bakanlığı’nın Bankadan tahsil ettiği tutarları derhal Bankaya ödemeyi ve anılan istisnalardan yararlanamaması durumunda 
istisnaya konu tutarları ceza ve gecikme faizleri ile birlikte Bankaya ödemeyi taahhüt eder.
4-16- Bankaca alınan masraf, komisyon, fon, vergi ve harçlarla bunların fer’ilerinin kendisine geri verilmeyeceğini Müşteri kabul eder.
4-17- Müşteri, işbu sözleşme kapsamında kullandırılan krediler nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü kur farkı, arbitraj zararı ve bunların fer’ilerinden 
kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.
4-18- Müşteri, keşide ettiği çeklerinin ibrazında karşılığının bulunmaması ihtimaline binaen keşide ettiği her çek yaprağı için ilgili yasa gereği çekin yetkili 
hamiline Bankanın ödemekle yükümlü olduğu tutarları Bankaya depo etmeyi kabul ve taahhüt eder. Müşteri bu tutarların ödenmesini teminen Müşteri 
hesapları üzerinde Bankanın rehin, takas mahsup yapma ve/veya depo talep hakkı olduğunu kabul ve beyan ederler. Karşılığı olmadığı halde Bankaca 
sehven ödenen çek bedelleri açık kredi hükmünde olup işbu Sözleşmenin temerrüt hükümleri uygulanır. Ayrıca, Banka tarafından sorumluluk tutarı 
ödendiği takdirde ödenen miktarın ödeme tarihinden itibaren işbu Sözleşmenin 39. maddesinde yer alan temerrüt faizi ve fer’ileriyle birlikte Bankaca 
hesaptan mahsuben veya yasal yola başvurularak Müşteriden ve Kefillerden tahsil edileceğini Müşteri ve Kefiller kabul ve beyan ederler.
4-19- Banka dilediği her zaman Müşterinin kullandığı kredi karşılığında, Müşterinin borçlarından gerekli gördüğü kısmına ve tamamına teminat olmak 
üzere, teminat veya kefalet mektubu muhteviyatını ödemeye davet edilmemiş olsa dahi, o tarihteki faiz, komisyon, gider vergisi ve diğer masrafları ile 
birlikte nakten veya def’aten faiz getirmeyen bir hesapta bloke edilmek üzere 24 saat içinde Bankaya depo edilmesini istemeye yetkili olduğunu şimdiden 
kabul eder. Müşteri bu yoldaki talepleri süresi içinde yerine getirmemiş veya bu süre içinde ilgili kefalet veya teminat mektubu asıllarını istirdat veya iade ile 
ilgili hesabı tasfiye etmemiş bulunduğu takdirde, Bankanın depo taahhüdünü teminen kanun yollarına başvurma hakkını peşinen kabul ettiğini beyan eder. 
Bankanın işbu maddede belirtilen yetkilerini kullanabilmesi için hesabı kat etmesine gerek bulunmamaktadır.
Madde 5- Hakların Saklı Tutulduğuna Dair Kayıt
Bankanın düzenleyeceği makbuzlarda, dekontlarda ve ekstrelerde alacaklarının aslı ile faiz, masraf, komisyon, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 
(“BSMV”) vb. diğer vergi ve yasal kesintiler ile sair teferruatına ilişkin haklarının saklı tutulduğuna dair bir kayıt bulunmasa dahi Müşteri, Bankanın bu 
alacaklarını da tamamen ödemeyi ve bu kaydın konulmamasından dolayı Bankaya karşı borçların sukut ettiği yolunda bir itiraz veya def’i de bulunmamayı 
kabul eder. 
Madde 6- Hesap Özeti Gönderilmesi
6-1- Banka Müşteriye üç aylık dönem sonları olan 31 Mart, 30 Haziran, 30 Eylül ve 31 Aralık tarihlerini izleyen 15 gün içinde hesap özeti gönderir. 
6-2- Müşteri, otomasyon sisteminden üretilen hesap özetlerinin ve dekontların imzasız veya elektronik imzalı olarak gönderilmesini kabul eder.
6-3- Müşteri, tebliğ edilen hesap özetlerine, aldığı tarihten itibaren 1 ay içinde noter aracılığı ile itirazda bulunmamış veya belirtilen dönemlerin sonundan 
itibaren 1 ay içinde kendisine hesap özeti gönderilmesini noter aracılığı ile istememişse hesap özetlerini almış ve içeriğini kabul etmiş sayılır.
Madde 7- Gayrinakdi Kredilerde Kur Riski
Müşterinin istek ve başvurusu üzerine Bankanın vereceği teminat mektupları ve kontrgarantiler, kefaletler, diğer garantiler, kabul ve avallerde, açılan 
akreditiflerde meblağın döviz olarak ifade edilmesi halinde bunların verildikleri tarih ve tazmin veya ödeme (vade) tarihleri arasındaki kur riskini Müşteri 
yüklenir. Bu meblağları veya TL karşılıklarını Türk Kambiyo mevzuatına göre Bankanın cari döviz satış kuru, cari döviz satış kurunun sadece TCMB’ınca 
belirlenmesi halinde bu kur üzerinden ödemeyi ve keza tazmin talebi veya ödeme tarihi (vade) ile fiili transfer tarihindeki cari döviz satış kuru arasında bir 
fark hasıl olduğu takdirde aradaki farkı da Müşteri derhal Bankaya tediye edeceğini, tazmin veya ödeme durumunda iki yabancı paranın değiştirilmesi 
gerektiği takdirde bundan doğabilecek zararı ve bunların fer’ilerini yüklendiğini, işbu sözleşme yükümlülüklerine ilaveten teminat mektubu, kontrgaranti, 
kefalet, diğer garanti, kabul ve aval meblağının ödenmesi gereken tarih ile fiili transfer tarihi arasındaki fiili transferin gecikmesi veya diğer nedenlerle 
Bankanın ödemek zorunda kalacağı tüm gecikme faizleri karşılığı Türk lirasını da aynen ödemeyi kabul eder. 
Madde 8- Para Birimi Değişikliği
Avrupa Para Birliği’ne üye ülkelerin yaptıkları çalışmalar sonucunda, birliğe üye ve/veya üye olacak ülkelerin milli paraların yerine kayden ve/veya fiilen 
yeni para birimi ikame edilerek, sözkonusu ülkelerle işlemlerin bu para birimi üzerinden yapılmasının gerekmesi halinde, Banka kaynaklarından ve/veya 
Banka aracılığı ve garantisi ile temin edilen ve Avrupa Para Birliği’ne üye ve/veya daha sonra üye olacak ülkelerin milli paraları cinsinden kullanılacak kredi 
borçlarını, faizlerini ve bunların fer’ilerini ödeme tarihinde, Bankanın uygulamakta olduğu kur üzerinden ortaya çıkabilecek kur, parite farkları ile birlikte yeni 
para birimiyle ve/veya dolaşımdan kaldırılmamış ve Türkiye’de konvertibl olan yabancı para cinsinden yine ortaya çıkabilecek kur, parite farkları ile birlikte 
ödemeyi, sözleşilen paranın tedavülden kaldırıldığı iddiasıyla tedavülden kaldırılma tarihindeki kur üzerinden TL olarak ödeme talebinde bulunmamayı, 
böyle bir hakkının olmadığını Müşteri kabul eder.
Madde 9- Valör
Kredi hesaplarından çekilen tutarların ödendikleri gün, kredi hesaplarına alacak geçen tutarların ise yatırılma veya mahsubunu izleyen ilk iş günü itibariyle 
faiz hesabına dahil edilir.
Madde 10- Devir ve Temlik Hakkı 
10-1- Banka, Müşterinin muvafakati gerekmeksizin Müşterinin borç ve taahhütlerinin tümünü veya bir kısmını teminatları ile birlikte satmaya, ıskonto 
etmeye, temlik etmeye, devretmeye, nakletmeye, transfer veya başkaca herhangi dilediği şekilde tasarruf etmeye yetkilidir.
10-2- Müşteri ve/veya kefili Bankanın yazılı izni olmadan bu sözleşmeden doğan haklarını ve verdiği teminatları başkalarına nakil, devir ve temlik edemez.
Madde 11- Gizlilik
11-1- Banka, Müşterinin/kefillerinin verdiği tüm bilgilerin gizliliğini korumak amacıyla aşağıda belirtilen temel kuralları benimsemiştir. Bu temel kurallara 
uygun davranarak Müşterinin ve kefillerinin Bankaya duyduğu haklı güveni korumayı amaçlamaktadır. Müşteri ve kefiller bu hususlara muvafakat ettiklerini 
ve bu hakların kullanılması durumunda bu hareketin Bankacılık Kanunu’nun “Müşteri Sırrını Saklama” hükmünün ihlali sayılmayacağını kabul ederler. 
11-2- Müşteri ve kefiller, ürün/hizmetler ile ilgili başvurularında verdikleri tüm bilgileri ve/veya belgeleri ya da bunların örneklerini almaya, kayıtlarına intikal 
ettirmeye ve bunları verdiği hizmetin gereği olarak kullanmaya Bankayı yetkili kılar. 
Müşteri ve kefiller, Bankaya vermiş oldukları kendilerine ait bilgilerin kanunen yetkili kılınmış olan kişi ve kuruluşlar dışında, kendilerine daha iyi hizmet 
verebilmek ve alternatif ürünler sunabilmek amacıyla Bankanın üçüncü kişilerden sağlayacağı hizmetler kapsamında bu hizmeti veren kuruluşlarla, mevcut 
bankacılık hizmetinin tamamlayıcısı niteliğinde hizmetlerin sunulabilmesi için diğer ilgili taraflarla ve diğer bankalar ile bu kişilerin tabi olduğu mevzuat ve/
veya uluslararası kurallar gereği yetkili otoriteler ve HSBC Grubu (HSBC Holdings plc ve onun iştiraklerini ifade eder) ile Müşteri sırrı güvenliğini sağlamak 
üzere gerekli gizlilik sözleşmelerini yapmak koşuluyla paylaşılması konusunda kendilerine seçenek sunulduğunu ve bu seçeneği kabul etmeleri halinde 
paylaşılacağını bildiğini ve bu veçhile bilgilerinin paylaşılmasına muvafakat ettiklerini beyan ve kabul eder. 
11-3- Bankanın hedefi, Müşteri ve kefil bilgilerini güncel tutmaktır. Banka bu güncelliği sağlayabilmek amacıyla gerek gördüğü zamanlarda bilgi yenilemesi 
ve ek bilgi talebinde bulunabilir.
11-4- Banka’nın Müşteri’nin mali gücünü analiz etmesi amacı ile Müşteri’ye kredi limiti tesisi ya da mevcut kredi limitlerinin devamı esnasında; Müşteri’nin 
diğer finansal kuruluşlarda mevcut kendisine ait ya da üçüncü kişiler tarafından lehine verilen teminatları da dahil olmak üzere her türlü finansal bilgisini 
temin etmek amacı ile Banka’nın söz konusu finansal kuruluşlar ile irtibata geçebileceğini bildiğini ve bu konularda Banka’yı yetkilendirdiğini beyan ve kabul 
eder.
11-5- Banka, yetkili personel dışında Müşteri ve kefil bilgilerine izinsiz olarak ulaşılmasını engellemek için sıkı bir güvenlik sistemi uygulamaktadır.
11-6- Müşteri ve kefil bilgilerine ulaşma izni olan servis sağlayıcılar ve diğerlerinin “Müşteri Gizliliği” uygulamasına uymaları zorunlu olup Banka bu hususu 
mevzuat gereklerini dikkate alarak takip eder.
Madde 12- Çeşitli Hükümler
12-1- Müşteri, işbu sözleşme kapsamında kullandırılan krediler nedeniyle ilgili yürürlükteki ve ileride yürürlüğe girecek tüm mevzuata (Türk Parası Kıymetini 
Korumaya İlişkin Mevzuat, İhracatı Teşvik Mevzuatı ve Vergi ve Fon Mevzuatı dahil) uymayı beyan ve taahhüt eder.
12-2- Müşteri emir ve talimatlarının yazılı ve açık olması esastır. Ancak Bankaya telefon faks, internet, elektronik posta vb. elektronik iletişim yolları ile 
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talimat verilmesi halinde; Müşteri bu şekilde haberleşmenin güvenlik risklerinden tamamen haberdar olduğunu ve talimat aslı Bankaya tevdi edilmiş gibi 
işlem yapılabilmesi için Bankayı dönülemez şekilde yetkili kıldığını talimatların eksik, yanlış, sahte, tahrif edilmiş vs. olması dolayısıyla uğranabilecek tüm 
zararların, Bankanın kusuru bulunmaması halinde münhasıran kendisine ait olduğunu kabul eder.
12-3- Müşteri, Banka tarafından kendisine tahsis edilerek kullandırılan kredi ile ilgili olarak; çevre mevzuat hükümlerine uyacağını, aykırı davranmayacağını; 
çevre sağlığını koruyacağını, çevre kirlenmesine yol açmayacağını, ilgili kanunlarla belirlenen usullere aykırı olarak ve çevreye zarar verecek şekilde, atık 
veya artıkları toprağa, suya ve havaya vermeyeceğini, atık ve artıkları izinsiz olarak ülkeye sokmayacağını, bu sebeplerle insan ve hayvanlar açısından 
tedavisi zor hastalıkların ortaya çıkmasına, üreme yeteneğinin körelmesine, hayvanların ve bitkilerin doğal özelliklerini değiştirmesine neden olmayacağını 
ve bu husustaki mevzuat hükümlerine aykırı davranması nedeni ile Bankanın herhangi bir zarara maruz kalması durumunda Bankanın her türlü zararını 
tamamı ile karşılayacağını kabul eder.
II- TEMİNATLARLA İLGİLİ HÜKÜMLER
Madde 13- Kredinin Teminat Karşılığı Kullandırılması
13-1- Banka krediyi kısmen veya tamamen uygun göreceği her türlü teminat karşılığında kullandırabilir. Banka dilerse bir veya birden çok teminat 
isteyebilir. Müşterinin istenen teminatları, Bankaca tespit edilecek şart ve şekillerde ve kredi limitine göre Bankanın dilediği zaman değiştirebileceği marj 
içinde ve göstereceği bir süre içinde tesis etmesi veya Bankaya vermesi esastır.
13-2- Banka gerek görürse teminatların belirli periyodlarla yeniden değerlendirilmesini, değiştirilmesini, teminatların değerinde düşme olursa ve/veya 
Müşterinin finansal durumunda kötüleşme tespit edilmesi halinde nakit dahil yeni ve ek teminat verilmesini isteyebilir. Müşteri, Banka tarafından talep 
edilen teminat taleplerini yerine getireceğini kabul eder.
13-3- Banka, Müşteriden alacağı bulunduğu sürece teminatların kısmen geri verilmesi isteğini dürüstlük kuralı çerçevesinde kabul edip etmemekte 
serbesttir.
13-4- Teminatların, akreditif konusu malların, gerek yolda bulunduğu gerek gümrük ve transit depolarında veya diğer depolarda kaldığı sürece 
uğrayabileceği her türlü hasar, kayıp ve ilgili masraflar ile büyük ve küçük avaryadan ve kurtarmadan ileri gelebilecek her türlü sonuç ve masraflar 
Müşteriye aittir. 
Madde 14- Teminatların, Bankanın Kredi ile İlgili Alacaklarının Karşılığını Teşkil Etmesi
14-1- İşbu kredi sözleşmesine göre verilen veya verilecek olan teminatlar Bankanın kredi ve krediyle ilgili doğmuş/doğacak tüm alacaklarının teminatını 
teşkil eder.
14-2- Bunlardan senet tahsili, hisse senedi karşılığının ödenmesi, tahvillerin itfası, kuponların tahsili, rehinlerin paraya çevrilmesi, sigorta tazminatı, 
kamulaştırma bedeli alınması şeklinde veya her ne şekilde olursa olsun elde edilecek bedellerin toplamı ve rehinli hisse senetleri ve tahvillerin yerini alan 
yeni senet ve tahviller de asıl teminatlar gibi ve aynı şartlar içinde Bankanın teminatını teşkil edecek ve bunlar üzerinde Bankanın rehin hakkı devam eder. 
Madde 15- Bankanın Rehin, Takas, Mahsup ve Hapis Hakkı
15-1- Müşteri Banka nezdinde bulunan döviz cinsinden veya TL üzerinden doğmuş veya doğacak tüm alacakları, mevduat ve rehinli hesapları, nakit, 
tahvil ve hisse senetleri ve bunların kuponları, kambiyo senetleri, konşimentolar ile diğer tüm kıymetli evrak ve eşya üzerinde veya hesapları üzerinde 
Bankanın herhangi bir ihbara gerek olmaksızın rehin ve hapis hakkına sahip olduğunu ve bunları alacaklarına takas ve mahsup edebileceğini, bunların işbu 
sözleşmeden doğmuş ve doğacak kredi ve kredi ile ilgili olan tüm borçlarını karşılayacak miktarların rehinli bulunduğunu, döviz hesaplarının da Bankaca 
kat’i alışlarının yapılarak aynı hükümlere tabi tutulacağını kabul eder. 
15-2- Banka, üzerinde rehin veya hapis hakkı bulunan alacak ve değerleri muaccel veya müeccel bir alacağa karşılık olarak mevzuatın vadesiz mevduat 
için öngördüğü faiz oranını uygulayarak bloke bir hesaba alabilir. 
15-3- Müşteri, TCMB’na yatırdığı ve yatıracağı nakdi teminatları Bankanın tahsile yetkili olduğunu ve iade edilen teminatlar üzerinde de Bankanın rehin 
hakkının bulanacağını kabul eder.
15-4- Müşteri lehine gelmiş olan havalelerin kendisine ihbarda bulunmadan önce de Banka tarafından Müşteri adına kabul ve hesabına alacak 
kaydedilmesini, havale tutarı üzerinde Bankanın rehin hakkının ve yukarıdaki esaslara göre takas ve mahsup yetkisinin bulunduğunu kabul eder. 
15-5- Müşteri, tahakkuk ettirilecek komisyon ve vergiler ve diğer her türlü masrafları; üçer aylık devrelerin başında peşin olarak ödemediği takdirde, bu 
tutarların nezdindeki alacaklı cari veya rehinli hesaplarından, kendi onayı gerekmeksizin tahsil edilmesi konusunda Banka yetkilendirilmiştir. Ayrıca alacaklı 
veya rehinli hesabının bulunmaması halinde var ise borçlu hesabına, bu da yok ise geçici hesapta borcuna kaydedilmesini kabul eder.
Madde 16- Sigorta
16-1- Banka, bu sözleşme esasları içinde tesis edilmesi ve verilmesi gerekli bütün teminatların, Müşterinin rehinli olan ve olmayan aktiflerinin ve akreditif 
konusu emtiasının yangına, taşıma rizikosuna ve Bankanın gerekli göreceği diğer her türlü rizikolara ve olağanüstü hallere karşı Banka lehine olarak ve 
piyasa rayicine göre sigorta ettirilmesini ve daha önce yapılmış ise buna ait poliçelerin Bankaya devredilmesini Müşteriden isteyebilir. Banka prim, masraf 
ve vergileri Müşteriye ait olmak üzere kendisi veya muhabiri adına sigorta da yaptırabilir. 
16-2- Süreleri biten sigortalar da bu madde esasları içinde yenilenir.
16-3- Sigorta sözleşmesinden doğan tazminatın ödenmesi doğrudan doğruya daini mürtehin olması halinde Bankaya yapılacaktır.
16-4- Sigorta şirketinin ödeyeceği tazminat tutarına Müşteri itiraz ettiği takdirde Müşteriye Bankaca uygun görülecek bir süre verilir. Bu süre içinde 
Müşteri tazminat tutarını Bankaya öderse sigorta poliçesinden doğan haklar kendisine devredilir. Aksi takdirde Banka tazminat miktarını sigorta şirketinden 
tahsile yetkilidir.
16-5- Müşteri sigorta şirketi ile tazminat konusunda çıkacak anlaşmazlıklar nedeniyle açılacak dava ve takip masraflarının tümünün kendisine ait olduğunu 
ve ayrıca anlaşmazlığın aleyhe sonuçlanması halinde Bankadan herhangi bir istemde bulunmayacağını kabul eder.
Madde 17- Kambiyo Senedi Temliki 
17-1- Müşteri, Bankanın dilediği zaman isteyeceği miktarda ve nitelikte Bankaca kabul edilebilecek kambiyo senetlerini borcunu ödemek amacıyla 
Bankaya vermeyi taahhüt eder. Banka tahsil cirosu ile devredilmiş senetlerin sonradan temlik cirosu ile devrini isteyebilir.
17-2- Kambiyo senetlerinden dolayı borçlu olanlara karşı vadeden önce başvurma hakkının doğması halinde Banka bu hakkını kullanabilir.
Müşteri, kambiyo senetlerinin diğer bankalara tahsil için gönderilmesi durumunda aracı bankaya ödenecek komisyon, masraf ve vergilerini üstlenir.
17-3- Kambiyo Senedi üzerine ödeme yasağı konması halinde Bankanın hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Müşteri kaybolan veya üzerine ödeme yasağı 
konan kambiyo senet bedelini derhal ve nakden Bankaya öder ve bu bedeller vadesinde borca mahsup edilmek üzere rehinli hesaba alınır. 
17-4- Vadesinde ödenmeyen kambiyo senetlerinin borçlularından alınması mümkün olabilecek gecikme faiz ve komisyonları borca mahsuben Bankaya 
aittir ve bunların kambiyo senet borçlusundan tahsil edilemeyen bölümü veya tamamı Müşteri tarafından geciken süre de dikkate alınarak faiziyle Bankaya 
ödenir.
17-5- Banka, Müşteri tarafından verilen ve verilecek olan senetleri dilediği anda dilediği banka veya müesseselere reeskont ettirebilir. Müşteri, Bankaca 
reeskont ettirilen senetlerin tutarını protesto veya ihtarname çekilmesine gerek olmaksızın vadelerinde senet hamiline ve /veya bankaya ödemeyi taahhüt 
eder.
Madde 18- Kefalet
18-1- Bu sözleşmenin sonunda imzası bulunan kefil veya kefiller, Bankaya Müşterinin gerek yalnız, gerek diğer kişilerle birlikte nakden borçlandığı veya 
borçlanacağı tutarlar ile Bankanın Müşteri lehine verdiği gayrinakdi kredileri aşağıda imza bölümünde belirtilen miktara kadar kefil olarak tekeffül ederler. 
18-2- Kefil olan gerçek kişiler, en geç sözleşme imzalandığı tarihte eşlerinden kefil olmaları yönünde rızalarını aldıklarını beyan ederler. Kefalet miktarına 
ana paranın faizi, ana para ve akdi faizler için hesaplanacak temerrüt faizi, komisyon, her türlü masraflar ve vekalet ücreti ile tüm vergi, fon vb. yasal 
yükümlülükler dahil olup kefilin sorumluluğu kefalet limiti dahilinde bütün bu hususları kapsayacaktır.
18-3- Kefil, lehine gelmiş olan havalelerin kendisine ihbarda bulunulmadan önce Banka tarafından adına kabulünü ve adına açılacak bir hesaba veya 
mevcut hesabına alacak kaydedilmesini ve bu bedeller üzerinde Bankanın, bu kefaletten doğmuş veya doğacak alacaklarından dolayı rehin hakkı olduğunu 
ve kefilin Banka’ya karşı kredi ve kredi ile ilgili her türlü borçlarıyla mahsup yetkisinin bulunduğunu kabul eder. 
18-4- Kefil, ayrıca Banka aracılığıyla yapılacak havale meblağları üzerinde de aynı şekilde Bankanın rehin hakkının ve mahsup yetkisinin bulunduğunu 
kabul eder.
18-5- Kefil, kefil olduğu borç veya borçlar için Bankanın aldığı ve alacağı ipotek, ticari işletme rehni, menkul rehni, ticari senet rehni, diğer kefalet ve her 
türlü teminatlardan, Bankanın kefaletle karşılanmayan alacaklarını öncelikle tahsil etmesini ve Banka alacağını tamamen almadıkça, halefiyet yoluyla 
kendisine intikal eden teminatlara başvurmamayı kabul eder.
18-6- Bankanın, Müşterinin taahhütlerini bir veya birçok defa temdit etmesi, borcu taksitlendirmesi, hallerinde de kefil bunlara şimdiden muvafakat ettiğini 
ve kefaletin aynı şartlarla devam edeceğini kabul eder.
III- KREDİLER
A- NAKDİ KREDİLER
Madde 19– Hızır Hesap (Cari Hesap Şeklinde Çalışan Kredi)
19-1- Müşterinin HSBC Ticari Kart / kredi kartı / bireysel ve / veya ticari kredi / fatura / çek / Müşterinin yaptırdığı sigortaların primleri ile kredi masraf ve/
veya komisyonları ve benzeri ödemelerinin gerçekleştirilmesi, Otomatik / Düzenli Ödeme talimatlarının yerine getirilmesi, para transferi talimatlarının 
gerçekleştirilmesi ve benzeri işlemler veya doğrudan nakit ihtiyacının karşılanması amacıyla işbu sözleşmede öngörülen hizmetler aracılığıyla kullanılabilen, 
Banka tarafından Hızır Hesap için ayrıca tanımlanan limit dahilinde eksi bakiyeye geçen ve Vadesiz TL Mevduat Hesabına bağlı olarak tanımlanan kısa 
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vadeli bir kredidir. Hızır Hesap kredisi cari hesap şeklinde çalışır. 
19-2- Hızır Hesap’ın bağlı olduğu Vadesiz TL Mevduat Hesabı’nda bakiye olduğu takdirde işlemler bu bakiyeden; bakiye olmadığı takdirde işlemler kredi 
limitinden gerçekleşir. Vadesiz TL Mevduat Hesabı’na yatırılan / gelen tüm paralar otomatik olarak önce işbu Hızır Hesap borcuna mahsup edilir. Tahakkuk 
eden faizler Banka tarafından Müşteri hesabı müsait olmadığı takdirde Hızır Hesap limitinden tahsil edilebilir. Banka, önceden ihbarda bulunarak, Hızır 
Hesap limitinin tüm işlemler yerine sadece belli işlemlerde kullanılması konusunda sınırlama koyabilir.
19-3- Bankanın Hızır Hesap için tahsis ettiği kredi limitini aşan her türlü kredi kullanımlar için limit aşımı ücreti uygulanabilir. 
19-4- Hızır Hesap kredisine faiz yürütülmek ve anaparaya eklenmek suretiyle Banka tarafından ilan edilen oranda bileşik faiz+BSMV+KKDF uygulanır. 
Banka tarafından ekstrede aksine bir değişiklik bildirimi yapılmadıkça işbu hesap aylık faiz tahakkuku ile çalışır. Faizin ayda bir tahakkuk ettirilmesi halinde 
Müşteri de faizi her ay tahakkuk ettirildiğinde öder. Faiz hesaplaması Müşterinin kredi kullandığı (eksi bakiyeye düştüğü) gün süresince yapılıp, faiz 
tahakkuku Banka tarafından her dönemin son işgünü ve/veya son gününde yapılır. Hesapta faiz tahakkuku kendiliğinden gerçekleşir, ancak herhangi 
bir aya ilişkin faiz tahakkukunun Bankaca Müşterinin hesap kayıtlarına fiilen intikal ettirilmemiş olması o aya ilişkin faiz tahakkukundan feragat edildiği 
anlamına gelmez. Banka, Müşteriye ayrıca ve önceden bir ihbarda bulunarak faiz tahakkuk/ödeme dönemleri/günleri üzerinde ve/veya yine üç aydan önce 
faizin anaparaya eklenmeyeceği hükmü saklı kalmak kaydıyla faizin üç ayda bir tahakkuk ettirilmesi hususunda tek taraflı olarak değişiklik yapmaya her 
zaman yetkilidir. Her değişiklik, Bankanın değişikliği yaptığı andan itibaren yürürlüğe girer. Müşteri, bu değişiklikleri her zaman şubeden veya Bankanın 
alternatif dağıtım kanallarından öğrenebileceğini, eğer Bankanın dilerse ekstre veya başka bir yolla değişikliği bildirebileceğini kabul eder. 
Madde 20– Güniçi Kredi Kullandırımı  
Müşteri, kendi talimatı ve/veya ödemeleri nedeniyle cari hesabının gün içerisinde eksi bakiyeye dönüşmesi durumunda, eksi bakiyenin gün sonunda 
kapanmasına yönelik olarak önceden ihbara gerek olmaksızın, Bankaca hesabının eksi bakiyeye dönüştüğü günlerde, gün içi kredi kullandırılmak sureti 
ile eksi bakiyeye dönüşen cari hesabının netleşmesinin sağlanmasını, bu amaçla kullandırılmış bulunan kredinin aynı gün kapatılacağını, kapatılmadığı 
takdirde temerrüt halinin oluşacağını, bu  nedenle  doğmuş/doğacak tüm borçlarını, gecikme faizleri ile birlikte nakden ve defaten ödeyeceğini beyan ve 
kabul eder.
Madde 21- Belirli Vadeli Kredi Kullandırılması
Sözleşmede belirtilen limit kapsamında tesis edilen kredi tamamen veya kısmen karz akdi şeklinde kullandırılabilir ve kredinin bir Geri Ödeme Planına 
göre taksitler halinde veya belirli bir vadede geri ödenmesi kararlaştırılabilir. Bu durumda kredi hesabı, cari hesap usulünde çalışmayacak, kredi Geri 
Ödeme Planında gösterilen vadelerde taksitler halinde veya belirtilen vadede nakden ve defaten geri ödenecek, krediye önceden belirlenen oranda faiz 
uygulanacaktır. 
Herhangi bir taksitin ödenmesi ondan evvelki taksitlerin ödendiği yahut faiz alacaklarının müteakip aylara dağıtılması, o ay için tahsil edilmesi gereken 
Banka alacağının tamamen tahsil edildiği anlamına gelmez.      
Madde 22 - İleri Valörlü Türk Lirası Vadeli Krediler
Müşteri krediyi “İleri Valörlü Kullanım Tarihli Vadeli TL Kredi” olarak kullanmak isterse, bu hususu vade ve faiz oranıyla birlikte Bankaya bildirir.
Müşteri, talimat mektubunda belirttiği tarihte krediyi kullanmadığı takdirde, Bankanın varsa doğan zararını aşağıda tarif edilen şekilde tazmin eder.
Bankanın kredinin kullanılacağı tarihte saat 11.00 de Reuters’daki TL faiz oranlarını ilan ettiği sayfasında yayınlanan aynı vadeye uyguladığı borçlanma 
faizinin (bid) Müşterinin talebinde belirttiği orandan daha düşük olması halinde zarar doğmuş sayılır. Müşterinin ileri valörlü kullanım taahhüdünü yerine 
getirmemesi nedeniyle Banka’nın uğrayacağı her türlü zarar/masraf müşteri tarafından ödenecektir.
Madde 23- İhracat Taahhütlü Kredi
23-1- Müşteri ihracat finansmanı amacıyla ihracat gerçekleştirme taahhüdünde bulunarak kredi kullanmışsa aşağıdaki hususları yerine getirmeyi taahhüt 
eder .
23-2- Açılan kredi ihracat mevzuatına ve Bankanın bu konudaki belirlediği usul ve esaslara bağlı olarak kullandırılacaktır. Kredi ihracat akreditiflerinden 
oluşacak dövizlerle kapanacaksa, Müşteri yapacağı ihracatla ilgili olarak, akreditifin Banka nezdinde açtırılmasını sağlamayı, belgeler karşılığında yapılacak 
ihracatta teminat amacı ile mallara ait her türlü konşimento, hamule senetlerini, sigorta poliçesini veya şahadetnamesini, doğrudan doğruya Banka adına 
gerek belgeler, gerek belgelerin temsil ettiği mallarla ilgili her türlü sorumluluk kendisine ait olmak üzere düzenlemeyi veya ciro etmeyi kabul eder. 
23-3- Krediye konu ihracatın düzenlemelerle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmemesi halinde, İhracatı Teşvik Tedbirlerinden 
yararlandırılarak kullandırılan kredi için Bankaca Müşteriye diğer kredilere göre uygulanan yararlar farkı (düşük faiz, komisyon vb.) yanısıra ilgili mevzuatın 
söz konusu krediyle ilgili olarak Bankaya yüklediği vergi, resim, harç ve KKDF’den doğan cezai müeyyideler Bankanın talebi üzerine Bankaya derhal ödenir.
23-4- Müşteri kredi konusu ihracata ilişkin dövizi Bankaya getirerek bozdurmadığı veya Bankanın göstereceği muhabir banka hesabına devretmediği 
takdirde uygulanan düşük faiz oranı ile normal ticari kredilere uygulanan faiz oranı arasındaki farkı Bankaya ödemeyi kabul eder.
Madde 24- Prefinansman Kredisi
Müşteri prefinansman sebebiyle gelen dövizlerin Bankaya devredildiği tarihten, işin yapılarak ihracatın gerçekleştirilmesi tarihine veya işin 
gerçekleşmemesi halinde dövizlerin iadesi tarihine kadar geçecek sürede üçer aylık devreler halinde komisyon ve ihracatın kısmen veya tamamen 
gerçekleşmemesi halinde bundan kaynaklanacak vergi ve cezaları her devrenin başladığı gün ödeyeceğini; bu sözleşme tahtında Bankanın alacağı 
komisyon tespitinde, komisyon tahsil tarihindeki Bankaca tespit edilmiş döviz satış kuru üzerinden TL karşılığının esas alınacağını kabul eder.
Madde 25- Döviz Olarak Kullandırılan Krediler
25-1- Banka, krediyi döviz olarak kullandırdığı takdirde; Müşteri, krediyi mevzuata uygun olarak kullanmayı, kredinin vadesinde, ana para, faiz, komisyon, 
masraf, tüm vergi ve fon kesintilerini Bankaya dövizle ödemeyi, hem belirli vadeli kredide hem de kredinin cari hesap şeklinde kullandırılması halinde cari 
hesabın veya hesapların kesilmesinden sonra borç bakiyelerinin tamamı dövizle ödeninceye kadar faiz, komisyon, vergi, masraf ve diğer hususların kredinin 
kesilmesi anında geçerli olan şartlar dairesinde işlemeye devam edeceğini, buna karşılık muaccel hale gelen borç toplamına temerrüt faizi ödemeyi kabul 
eder.
25-2- Müşteri, dövizle geri ödeme mümkün olmadığı takdirde veya Bankanın kabul etmesi halinde mevzuatın öngördüğü yaptırımların uygulanması 
dışında ana para, faiz, komisyon, masraf, vergi ve fon kesintilerini ödeme tarihinde Bankanın uygulamakta olduğu döviz satış kurundan karşılığı Türk 
liralarını, kredi olarak alınan dövizden başka bir dövizle geri ödendiğinde, kredinin alındığı döviz cinsine nazaran ortaya çıkabilecek kur farkını ödemede 
geciktiğinde, bu günler için Türk lirasına dönüştüğü tarihten itibaren Bankaya temerrüt faizi ödemeyi, dövizle ödeme zorunluluğunu göz önüne alarak hiçbir 
şekilde döviz kaybına neden olmamayı, arbitraj zorunluluğu halinde arbitrajdan doğan zararı ödemeyi kabul eder.
25-3- Müşteri kredi konusu ihracata ilişkin dövizi Bankaya getirerek bozdurmadığı veya onun göstereceği muhabir banka hesabına devretmediği takdirde 
serbest piyasadaki döviz fiyatı ile Banka döviz fiyatı arasındaki farkı Bankaya ödemeyi kabul eder.
Madde 26-  Dövize Endeksli (TL) Kredi Açılması
Müşteri, Banka tarafından kendisine tahsis edilen krediyi Dövize Endeksli TL Kredi olarak kullanmak istediği takdirde; Banka tarafından Müşteriye 
kullandırılacak kredinin TL anapara tutarı, kullandırıldığı günkü Banka döviz alış kuruna bölünerek bulunan döviz tutarına endekslenir. 
Müşteri ile tek bir anapara ve faiz ödeme vadesi kararlaştırılmışsa; Müşteri, kredinin anapara ve faiz ödeme vadesinde kredinin kullanıldığı tarihteki döviz 
alış kuru ile  ödeme tarihindeki aynı döviz cinsinin Banka döviz satış kuru arasındaki artış tutarının; anaparanın endekslenmiş döviz tutarı  ile çarpımı sonucu 
oluşan tutarı ve bu tutarın BSMV ile KKDF vb. diğer yasal yükümlülüklerini de Bankaya öder.
Müşteri faiz olarak, yukarıda açıklandığı gibi TL anaparanın kullandırım tarihinde dövize endekslemek amacıyla bulunan döviz tutarına anlaşılan faiz 
oranının uygulanmasıyla  hesaplanan döviz faiz tutarının, faiz ödeme günündeki Banka döviz satış kuru üzerinden TL karşılığını ve bu tutarın BSMV, KKDF 
ve diğer yasal yükümlülüklerini  nakden öder. 
Müşteri ile ara faiz ödeme dönemleri ve/veya taksitlendirme kararlaştırılmışsa; Müşteri ilk faiz ödeme/taksit gününde, taksit tutarının içindeki endekslenmiş 
döviz anapara taksit tutarının ödeme günündeki Banka döviz satış kuru üzerinden TL karşılığını, taksit tutarının içindeki endekslenmiş döviz anapara 
tutarının, kredinin kullandırıldığı tarihteki endekslemede kullanılan döviz alış kuru ile faiz/taksit ödeme tarihinde Bankaca belirlenen döviz satış kuru 
arasındaki farkın çarpımı sonucu ortaya çıkacak kur farkını, endekslenmiş döviz anapara tutarına kararlaştırılmış faiz oranının uygulanmasıyla hesaplanacak 
döviz faiz tutarının Bankaca faiz/taksit ödeme günü belirlenen döviz satış kuru ile çarpımı sonucu bulunan faiz TL karşılığını, kur farkı ve faiz tutarları 
üzerinden hesaplanacak KKDF, BSMV tutarını  ve fer’ilerini ödemeyi kabul eder.
Kur farklarının tahsilinde tahakkuk tarihleri esastır. Müşteri, tahakkuk eden ve ödemek yükümlülüğünde olduğu ve hesaben veya nakden ve kesin olarak 
ödediği kur farklarını, tahakkuk tarihinden sonra kurların lehine değişmesi nedeniyle hiçbir şekilde geri isteme hakkı bulunmadığını kabul eder. 
Müşteri, kredinin kullandırıldığı tarih ile anapara ve taksit ve faiz ödeme günü arasında kur düşüşü olduğunda endeksleme iddiasında bulunmamayı kabul 
eder. Bu durumda Müşteri ile tek bir anapara ve faiz ödeme vadesi kararlaştırılmışsa kredinin kullandırıldığı tarihteki TL anapara tutarı, Müşteri ile ara faiz 
ödeme dönemleri ve/veya taksitlendirme kararlaştırılmışsa TL anapara taksit tutarı esas alınacak ve Müşteri buna göre ödeme yapacaktır.
Madde 27-Kıymetli Evrak Iskonto ve İştira Kredisi ve Tahsile Alınan Çekler
27-1- Banka, akreditif alacakları ile kabul edilebilir nitelikte ve miktarda kıymetli evrakı temlik cirosu ile devralarak Müşteriye ıskonto veya iştira kredisi 
kullandırabilir. 
27-2- Bankanın Müşteriden dövizli çek satın alması ya da iştira etmesi halinde, Müşteri,  bu çeklerin herhangi bir sebeple bedelinin muhabirler tarafından 
Bankaya ödenmemesi durumunda; satın alma ya da iştira tarihinden Bankaca talep tarihine kadar geçen süreye ilişkin cari ıskonto faizleri, vergileri, kur 
farkı, prim, ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydı ile her türlü adlar altında gelebilecek Banka zararlarını Bankaya nakden ödeyeceğini kabul eder.
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Madde 28- İşletme Kredileri 
28.1. Bu kredide Müşteri, kredinin münhasıran işletme sermayesine sarf ve tahsis edileceğini kabul eder.
28.2. Müşteri, işletmede birim maliyetlerini ve fiyatları düşürmek, ürettiği malın kalitesini yükseltmek, standardize etmek, satış hacmini arttırmak, üretim 
kapasitesinden faydalanma derecesini, verimlilik oranını yükseltmek ve üretimi dışsatıma yöneltmek için gereken çabayı göstereceğini ve bütün bunları 
mümkün olabilecek en yüksek düzeye çıkarmakla yükümlü olduğunu kabul eder.
28.3. Müşteri, işletmede mevcut ham ve yardımcı maddeleri, işletme malzemelerini, mamul, yarı mamul artıklarını Bankanın gerekli gördüğü şekilde 
sigortalı olarak bulunduracağını ve yaptırılmış sigortalar var ise bunları Bankaya devredeceğini ve Bankanın açtığı işletme kredisi dolayısıyla, Sözleşmenin 
Yatırım ve Teçhizat Kredilerine ilişkin hükümlerinden gerekli gördüklerini kıyas yolu ile bu tür kredi için de uygulayabileceğini kabul eder.
28.4. Müşteri, kredi süresi içinde işletme sermayesini, Bankaca tespit ve tebliğ olunacak mevcut net işletme sermayesine, kredi tutarının ilavesi suretiyle 
bulunacak miktardan aşağı düşürmeyeceğini, Banka’nın ekonomik şartlar ve sair sebeplerle daha yüksek bir işletme sermayesine ihtiyacı olduğuna 
kanaat getirdiği takdirde sermaye artırımı, tahvil ihracı veya başka bir orta vadeli işletme kredisi temini suretiyle işletme sermayesini tespit edeceği miktara 
çıkarılmasını talep edebileceğini, verilen süre içinde bunun gerçekleştirilmemesinin Sözleşmeye aykırılık teşkil edeceğini kabul eder.
Madde 29- Yatırım ve Teçhizat Kredileri
29.1. Müşteri bu krediyi, kuracağı veya genişleteceği veya yenileyeceği girişimlere ait finansman konusunu teşkil eden ve geçerli birer örneğini 
Bankaya vereceği fizibilite raporu, proje, teşvik belgesi, inşaat planı, keşif sureti veya Bankaca istenecek diğer belgelerde belirtilen mal veya hizmetlerin 
sağlanmasında kullanacağını kabul eder.
29.2. Müşteri, Bankaya tesisin kesin şekline göre düzenlenmiş detaylı bir makine, teçhizat ve tesisat listesi vereceğini ve bunlarda nicelik ve nitelik 
bakımından herhangi bir değişiklik yapılması gerektiği takdirde de Bankanın muvafakatini alacağını, önceden Bankanın muvafakatini almadan projeye 
giren taşınmaz ve taşınır malları, makine, teçhizat ve tesisatı başkalarına devir ve ferağ, rehnetme ve bunlar üzerinde başkaları lehine işletme rehni tesis 
etmeyeceği gibi bunları kiraya veya ariyet olarak da vermemeyi ve başka bir yere nakletmemeyi ve bunların Bankanın teminatlarına dahil bulunduğunu 
kabul eder.
29.3. Müşteri, Yatırım ve Teçhizat Kredisinin konusunun inşaat faaliyeti olması durumunda, yapılacak inşaatın niteliklerinin ilgili bakanlığın fenni şartlarına 
uygun olacağını ve inşaatın işe başlamadan önce, Bankaya vereceği inşaat programına göre ve geciktirilmeden yapılacağını, inşaat sırasında değişiklik 
yapılması gerekirse, gerekçesi  bildirilerek hazırlık, keşif ve projesi verilmek suretiyle Bankanın onayının alınacağını, inşaata ait şartların, Banka kredisi 
veya diğer kaynaklar ile yapılmasa dahi projeye giren tüm inşaata şamil olduğunu, projenin daraltılması, genişletilmesi veya bazı ilavelerin yapılması veya 
değiştirilmesi hallerinde keyfiyetin Bankaya bildirileceğini ve onayının alınacağını, projenin uygulanmasını önleyecek veya geciktirecek her türlü olayın 
derhal ve gecikmeden Bankaya  bildirileceğini, Bankanın açtığı yatırım veya teçhizat kredisi dolayısıyla inşaat devresi dahil, gerekli gördüğü sigortayı 
yaptırmakla yükümlü bulunduğunu kabul eder.
29.4. Müşteri, Sözleşme ile finanse edilecek proje için satın alınacak mal ve hizmetlerin kullanım şeklini, projenin seyrini, işletmenin işlemlerini ve mali 
durumunu açıklıkla göstererek, sağlam esaslara dayalı bir şekilde tutacağını, Bankanın proje, kredi ile satın alınan mal ve hizmetler hakkında isteyeceği her 
türlü bilgiyi eksiksiz vereceğini ve genel olarak Bankanın ileri sürebileceği yatırımla ilgili sair talepleri yerine getireceğini ve proje ile ilgili malları, yerleri, inşaatı ve 
bunlara ilişkin kayıt ve belgeleri daima Bankanın tetkik ve denetimine açık bulunduracağını, bu denetimlerde Bankanın yetkilendirdiği kişiler vasıtası ile fabrika 
ve tesisleri, yazıhaneleri, depoları ve her türlü müştemilatı, her zaman serbestçe ziyaret ve teçhizatı, işlemleri ve faaliyeti doğrudan doğruya tetkik, kontrol ve 
takip edebileceğini kabul eder.
29.5. Müşteri, krediyle ilgili projenin tahakkuku için gerekli her türlü ihtimamı göstereceğini, verimlilik ölçülerine, sağlam idari fenni ve mali esaslara uygun 
hareket etmek suretiyle, projeye dahil bilumum makine ve teçhizatın, alet ve edevatın bakım ve tamiratını mühendislik usullerine göre temin etmeyi, kredi 
konusunu teşkil eden tesisin kurulması, işletilmesi esnasında gerekli uzmanları istihdam edeceğini kabul eder.
Madde 30- Altın Kredisi 
30-1- Banka Müşteriye 995/1000 saflıkta ................................................................................. miligram limitli altın kredisi kullandırabilir.
30-2- Müşteri bu krediyi mevzuata uygun olarak kullanmayı, kredinin anapara, faiz, komisyon, masraf, vergi ve fon kesintilerini; Bankaya Borsa’dan altın 
virmanı veya Bankanın belirleyeceği Altın-USD/TL parite ve kurdan USD ve/veya TL olarak ödemeyi kabul eder.
Ödemelerde gecikme halinde temerrüt faizi uygulanmasını, kredi ihracat ve ihracat sayılan işlemler kapsamında vergi, resim, harç istisnasından 
faydalanmış ise bu işlemlere ilişkin taahhütlerin süresinde kapatılacağını, kısmen veya tamamen kapatılamadığı takdirde doğacak cezai müeyyideleri  
ödeyeceğini kabul eder.
30-3- Müşteri altın ihracat kredisi kullanıyor ise açılan krediyi kuyumculuk işlerinde kullanacağını beyan ve taahhüt eder. Kuyumculukla iştigal ettiğini ilgili 
meslek kuruluşundan alacağı belge ile tevsik eder.
30-4- Müşteri, bu sözleşme kapsamında altın kredisi kullanmak istediği takdirde, her defasında ayrı bir mektupla Bankadan talepte bulunacaktır. Müşteri, 
Bankanın altın kredisine konu altınları fiziken teslim etmeme hakkı bulunduğunu, Müşterinin talep etmesi durumunda kendisinin bildireceği başka bir altın 
hesabına sistem üzerinden kayden gönderiminin yapılacağı konusunda bilgilendirildiğini beyan ve kabul eder.
Kredinin kullandırımında uygulanacak faiz oranını Banka serbestçe belirleyebilir. Belirlenecek faiz oranı üzerinden tahakkuk edecek faiz, vergi, BSMV 
ödemeleri 3’er aylık dönemlerde yapılacaktır.
Müşteri kredinin kullandırıldığı tarihteki altın miktarı üzerinden hesaplanacak KKDF kesintisini öder. Hesaplamada kredinin kullanıldığı tarihten bir işgünü 
önce İstanbul Altın Borsası’nda oluşan ağırlıklı ortalama fiyat esas alınır. 
B- GAYRİNAKDİ KREDİLER
Madde 31- Gayrinakdi Kredi Açılması ve Kullandırılması
31-1- Banka, krediyi nakit olarak kullandırma yerine Müşteri lehine bir sorumluluk veya taahhüt altına girerek gayrinakdi şekilde de kullandırabilir. Bu tür 
kredilerde Banka, Müşterisinin üçüncü kişi ile kurduğu veya kuracağı sözleşmelerdeki riskini veya sorumluluğunu belli tutarlar kapsamında üçüncü kişiye 
ödemeyi garanti etmektedir. 
31-2- Müşteri, Bankaca verilen avans teminat mektubu karşılığı alacağı avansları, Banka nezdinde açacağı hesabına alacak kaydedeceğini ve 
harcamalarını bu hesaptan yapacağını kabul eder.
31-3- Bankanın belirli bir kişi lehine veya belirli bir iş için bu krediyi kullandırmaktan çekinme hakkı saklıdır.
31-4- Müşterinin istek ve başvurusu üzerine Banka teminat mektuplarını, kontrgarantileri, diğer garantileri, kabul ve avalleri kendisi verebileceği gibi başka 
bir bankaya veya muhabirine de verdirebilir. 
31-5- Bankanın döviz üzerinden gayrinakdi kredi açılması ve Müşteri lehine verdiği ve vereceği teminat mektupları, yurtdışından temin edeceği döviz 
kredisi, prefinansman ve benzeri yurtdışı kredilerin geri ödenmesini teminen verilen kontrgarantiler, diğer tüm garantiler, kefaletler, aval-kabuller ve 
mevzuattan doğan yükümlülükler nedeniyle döviz taahhüdü altına girmesi halinde işbu sözleşmede TL olarak ifade edilmiş olsa dahi Müşterinin tüm 
yükümlülüklerinin Bankanın garanti ettiği döviz cinsi üzerinden olduğunu, ödemelerini aynı döviz cinsi üzerinden yapacağını, ancak Bankanın kabul etmesi 
halinde Müşteri yükümlülüğünün ödeme gününde Bankaca belirlenen satış kuru üzerinden Türk lirasına dönüşeceğini kabul ve taahhüt eder.
31-6- Bankanın Müşterinin isteği üzerine verdiği ve vereceği teminat mektupları ve kontrgarantilerden, kefaletlerden, diğer garantilerden kabul ve 
avallerden, açılan akreditiflerden dolayı ödemek zorunda kalacağı tüm meblağları, Müşteri işbu Sözleşme limitiyle bağlı kalmaksızın ödemeyi kabul eder.
Madde 32- Teminat Mektubu ve Kontrgaranti, Kontrstandby Akreditif, Kefalet, Sair Garanti, Kabul ve Aval Verilmesinde Bankanın 
Yetkileri
32-1- Müşteri, istek ve başvurusu üzerine Bankaca düzenlenecek gayrinakdi krediler nedeniyle yapılacak ödemeler ve doğabilecek bütün sonuçlardan 
Bankaya karşı sorumlu ve borçlu olduğunu kabul eder.
32-2- Müşteri, önceden aksini yazılı olarak belirtmediği takdirde Bankanın kendi standard metnini veya garantör tarafından talep edilecek metni aynen 
verme konusunda Bankayı yetkilendirir.  Yazılı talebine istinaden verilmesini istediği gayrinakdi kredi metninde Bankanın değişiklik yapma hakkına sahip 
olduğunu, muhatabın ve garantörün talep edeceği bütün şartları Bankanın kendisine bildirim yaparak gayrinakdi kredi metnine yazmaya yetkili olduğunu 
ve  işbu sözleşmeye dayanarak kendisine rücu edebileceğini, Müşteri, gayri nakdi kredi metinlerinde belirtilen veya Bankaca belirlenecek olan faiz türünü, 
oranını ve tutarını veya uygulanacak hukuk kuralına göre belirlenecek yasal faizi oranını ve tutarını Müşteriye açılış veya daha sonra veya tazmin anında 
veya tazmin talebinin ödenmesi anında bildirdiği takdirde ödemeyi gayrikabili rücu olarak kabul eder.
32-3- Bankanın Müşteri veya Müşterinin belirttiği üçüncü kişi lehine vereceği gayrinakdi kredilerin vade uzatımı, tutar artırımı, herhangi bir şekilde tadili 
veya başka yere nakli hususundaki Müşteri taleplerini kabul etme zorunluluğu yoktur.
Madde 33- Gayrinakdi Kredilerin Süresi
33-1- Banka, verdiği ve vereceği gayrinakdi kredileri, Müşteriye bilgi vererek dilediği süreler için temdit etmeye yetkilidir.
33-2- Muhatabın süre uzatımını talep etmesi veya “uzat veya öde” biçiminde bir tazmin talebinde bulunması halinde Bankanın bu talebi Müşteriye 
bildirerek  kendi yargısı ile uzatmaya veya ödemeye yetkili olduğunu, Bankanın süreyi uzatmak yerine gayrinakdi krediyi yenilemeye de yetkili olduğunu 
Müşteri kabul eder.
Müşteri, Bankanın vereceği süresiz teminat mektuplarının Bankaca muhatabın onayının alınması ile birlikte süreli hale getirilebileceğini, süreli verilmiş 
olanların süresinin kısaltılabileceğini veya muhataba ödeme yapılması kaydıyla iptal edilebileceğini kabul eder.
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Madde 34- Verilen Gayrinakdi Kredilerin Banka Tarafından Tazmini
34-1- Garanti akdinin doğası gereği Bankanın verdiği ve vereceği teminat mektuplarının, kontrgarantilerinin, kefaletlerin, diğer garantilerin, kabul 
ve avallerin muhatapları tarafından yapılacak ilk talep üzerine; gecikmeksizin protesto keşidesine, hüküm istihsaline ve durumu Müşteriye ihbara ve 
muvafakatını almaya gerek olmaksızın, zararın borçla ilgili olup olmadığına, mevcut olup olmadığına, borcun doğup doğmadığına, teminat mektubu ve 
kontrgaranti, kefalet, diğer garantiler kabul ve avallerin tutarının, niçin ve hangi nedenle ve hangi borç için istenildiği hususlarına ve Müşteri veya diğer 
lehtarlar ile muhataplar arasındaki sözleşme hükümleri ve uygulamasıyla bağlı olmaksızın veya bunları bilmek zorunluluğu bulunmaksızın, muhatap ile 
Müşteri arasında ve diğer lehtarlarla aralarındaki sözleşmenin feshedilip feshedilmediğine, taahhüdün yerine getirilmemesindeki mücbir sebep iddialarına, 
gayrinakdi kredinin zaman aşımına uğrayıp uğramadığına bakmaksızın Müşterinin veya diğer lehtarların muhataba karşı ileri sürebileceği itiraz ve def’ileri 
ileri sürmeksizin, Bankanın garantisi dolayısıyla talep edilen tutarı Müşteri adına ve hesabına ödemekle yükümlü olduğunu bildiğini Müşteri kabul eder.
34-2- Müşteri, Bankaca ödenen meblağları ilk talepte derhal ve herhangi bir itirazda bulunmaksızın nakden veya Banka dilerse hesaben ödemeyi kabul 
eder. Sözü geçen tutarları ödemekte geciktiği takdirde gecikme tarihinden ödeme tarihine kadar geçecek günler için, temerrüt faizini, vergisini ve fon 
payını ödemeyi, bunlara ilaveten, Bankanın yapacağı bütün masrafları ödemeyi, aksi halde bu masraflar için de aynı şekilde gecikme faizi ödemeye zorunlu 
olmayı kabul eder. 
34-3- Müşteri, alınacak tedbir kararı nedeniyle teminat mektubunun Bankaca ödenmemesinden doğacak bütün sonuçlardan dolayı Bankaya karşı 
sorumlu olduğunu kabul eder.
34-4- Müşteri Bankaca verilen ve verilecek gayri nakdi kredinin ödenmesini engelleyecek ihtiyati tedbir konulması halinde Bankanın tedbir devam ettiği 
sürece, vadenin işlememiş sayılmasını kabule ve tedbirin kaldırılmasından sonra yazılı tazmin talebinde bulunulması halinde, ödemeye yetkili olduğunu, bu 
durumda da sorumluluğunun aynen devam edeceğini kabul eder.
Madde 35- Tazmin Talebinin Genel Müdürlüğe veya Başka Bir Şubeye Yapılması
Müşteri, gayri nakdi kredi muhatabının yazılı tazmin talebini veya “uzat veya öde” talebini söz konusu gayri nakdi krediyi düzenleyen şube dışında, Banka 
Genel Müdürlüğü’ne veya herhangi bir şubesine yapılabileceğini, tazmin talebi veya “uzat veya öde” talebi düzenleyen şubeye herhangi bir nedenle 
vadeden sonra ulaşsa ve bu esnada söz konusu gayri nakdi kredilerin riski çıkılmış / iptal edilmiş olsa bile Bankanın tazmin talebinin veya “uzat veya öde” 
talebinin vade içinde Bankaya yapılması halinde Bankanın ödeme yapmaya veya vadeyi uzatmaya yetkili olduğunu kabul eder.
Madde 36- Akreditif
36-1- Banka akreditif kredisini muhabirleri nezdinde Müşteri veya üçüncü kişiler lehine, akreditif açmak suretiyle kullandırabilir. Bu durumda Müşteri, 
akreditif başvuru formu, bu sözleşme hükümleri ve bu işlemlere bağlı uluslararası şart ve usullerin uygulanmasını kabul eder.
36-2- Açılacak akreditiflerin şartları, miktarı, lehtarları, mahalleri, vadeleri, diğer gerekli konular başvuru formu ile Bankaya bildirilir. 
36-3- Akreditif başvuru formunda aksi belirtilmedikçe, açılacak akreditifle ilgili olarak ithal edilecek emtiayı temsil edecek, konşimento, hamule senedi, 
nakliyeci makbuzu ve Bankanın uygun göreceği diğer belgeler Banka adına düzenlenecek veya ona ciro veya temlik edilir. Bu belgelerin Banka adına 
düzenlenmesi veya Bankaya ciro veya temliki teminat amacıyla olup, bu sözleşmede teminatla ilgili olarak, Banka lehine tesis edilmiş olan bütün haklar 
akreditif konusu mallar hakkında da uygulanır.
36-4- Akreditif bedeli bu sözleşmeye dayanılarak Müşterinin vereceği başvuru formunda gösterilecek vesikaların muhabire verilmesi karşılığında ödenir. 
Müşterinin satıcı ve yükleyici veya üçüncü kişilerle arasındaki her türlü uyuşmazlıktan Bankaya hiçbir sorumluluk yüklenmez. 
36-5- Malları temsil eden vesikalar üzerine Bankanın ve muhabirinin yapacağı ödemelerden dolayı Banka için doğabilecek herhangi bir alacağı veya zararı 
Bankanın ilk isteği üzerine en geç 3 gün içinde ödemeyi Müşteri taahhüt eder.
36-6- Banka tarafından açılan akreditifin muhabir bankaya ödenmesi nedeni ile oluşacak borç miktarı Müşteri hesabına borç kaydedilir. Müşteri, Bankanın 
bütün ödemeleri ve her türlü masrafları ile beraber Bankanın muhabire ödeyeceği komisyon ve masrafları da hesabına borç kaydetmesini kabul eder. 
Müşteriye açılacak akreditif işlemleri hakkında Bankaca bildirilen tutar kadar bir komisyonu da Bankaya ayrıca öder. Müşteri, akreditif kısmen kullanılmış 
olsa dahi, komisyonun indirilmesini isteyemez.
36-7- Vesaikin Bankaya gelmesi üzerine Müşteri Bankanın ilk davetinde, mallar gelmiş olsun veya olmasın akreditifden doğan bütün borçlarını tamamen 
ödeyerek vesaikleri Banka gişesinden teslim almayı taahhüt eder. Müşteri, bu vesaiklerden başka, tediye makbuzu veya herhangi başka bir belge ibrazını 
isteyemez.
36-8- Vesaiklerin Bankaya gelmesi ve akreditif süresinin dolması akabinde Banka tarafından Müşteriye yazı ile yapılacak ihbara rağmen 15 gün zarfında 
vesaiki çekerek akreditif hesaplarının tasfiyesi Müşteri tarafından sağlanmadığı takdirde, vesaik karşılığı kredi için tespit olunan komisyon Müşteri hesabına 
borç kaydedilir.
36-9- Bankanın rehin, hapis ve her türlü imtiyaz hakları, akreditif konusu olan malların mülkiyetini devre yarayan vesaiklerin muhabir banka tarafından 
Bankaya tevdii veya Bankaca krediye son verilmesi üzerine, bu sözleşme uyarınca Müşterinin yüklendiği bütün borçlarını ödeme hakkındaki taahhüt ve 
zorunluluklarını ortadan kaldırmayacaktır.
36-10- Müşteri taahhütlerinden herhangi birini yerine getirmediği veya mallar Türkiye’ye sokulmadığı takdirde, Banka, diğer haklarını ortadan kaldırmamak 
kaydı ile bu malları, bulundukları yabancı ülke dahil uygun bulduğu piyasada kendi veya yetkili bir simsar eliyle, gerek görürse açık artırma suretiyle 
satmaya yetkilidir. Ancak bu hakkın varlığı Bankanın bu işlemleri gerçekleştirmesini zorunlu kılmaz.
Malların satışı yapılmadığı takdirde, Bankanın vesaikler ve mallar üzerindeki hakları devam eder. Banka bu haklarını bizzat kendi veya muhabirlerinin örgütü 
veya dilediği taşımacı veya taşıma ambarları vasıtasıyla malları dilediği gibi antrepoya koydurarak kullanabilir. 
36-11- Vesaikler arasındaki sigorta poliçesi, malları bazı rizikolara karşı teminat altına almadığı veya hükmü sona ermiş olduğu takdirde, Banka malları 
gerek duyacağı rizikolara karşı dilediği meblağ üzerinden, masrafları ile zararları Müşteriye ait olmak üzere Müşteri hesabına ve kendisini daini mürtehin 
göstererek sigorta ettirmek hakkına haizdir.
36-12- Bankanın malların satışından veya sigortacıdan yapacağı tahsilat akreditiften kaynaklanan borçlardan fazla olursa, bu fark, Müşterinin Bankaya 
herhangi başka bir borcu olmaması şartıyla Müşteri hesabına alacak kaydedilir.
36-13- Banka, akreditiflerin uzatılması veya tadili veya başka bir yere devri hususunda Müşteri tekliflerini kabul etmek zorunda değildir. Bu hallerin 
herhangi birinde veya Müşteri teklifi üzerine yeni bir akreditifin Bankaca açılması durumunda, Bankanın yeni komisyon alma hakkı doğar. Müşteri devir 
halinde yeni bir başvuru formu ve gerek duyulduğu hallerde taahhütname verir.
36-14- Bankanın açtığı akreditifler ve bunlara ilişkin mallar Bankanın yazılı onayı olmadıkça / ciro edilmedikçe başkasına devir, temlik, teslim edilmez. 
Bankanın onay vermesi halinde dahi Müşterinin bu sözleşme kapsamında sorumluluğu devam eder. 
36-15- Müşteri, Banka tarafından açılacak, teyit verilecek veya herhangi bir ödeme / iştira / kabul taahhüdüne girilecek akreditiflerden doğabilecek her 
türlü uyuşmazlığın, akreditif açılışı esnasında yürürlükte olan Milletlerarası Ticaret Odası’nın Akreditiflere İlişkin Birörnek Usuller ve Uygulama (UCP)’nin ve 
duruma göre sözkonusu akreditif bir Teminat  (Standby) Akreditifi ise Uluslararası Standby Uygulamaları (ISP)’nin veya Akreditiflere İlişkin Birörnek Usuller 
ve Uygulama (UCP)’nin en son versiyonu kapsamında çözümleneceğini kabul eder. 
Madde 37- İthalat Kabul ve Aval Kredisi
37-1- Müşteri, ithal edeceği mallar dolayısıyla yabancı satıcılar tarafından Banka veya muhabirleri üzerine veya Müşteri üzerine keşide edilecek vadeli 
poliçelerin/bonoların, mevzuatta öngörülen şartları yerine getirmek kaydıyla, kendisinin müteselsil sorumluluğu altında, Banka veya yabancı bankalar 
tarafından kabulü veya aval verilmesi suretiyle bu krediden yararlanacaktır.
37-2- Müşteri akreditifli ithalatına, Bankanın kısmen veya tamamen aval veya kabul vermesiyle bu krediyi kullanması durumunda sözleşmede yer alan 
akreditif hükümlerinin aynen veya kıyasen uygulanmasını kabul eder.
37-3- Müşteri, kendi adına yapılan kabullerin veya verilen avallerin bu sözleşme kapsamında hesaplanacak TL karşılıklarının Banka nezdindeki hesabına 
borç kaydedilmesini ve bu suretle yapılan kabullerden veya verilen avallerden doğacak bütün sonuçlardan dolayı Bankaya karşı sorumlu olduğunu beyan 
ve kabul eder. Müşteri, sözleşmede yazılı borç, sorumluluk ve taahhütlerinin poliçelerin döviz bedellerinin alacaklıya fiilen transfer edilmesine kadar kayıtsız 
şartsız ve mutlak surette geçerli olacağını kabul eder.
37-4- Müşteri, Bankaca kabul edilen veya aval verilen poliçe/bono bedellerini, faiz belirlenmişse faizleri ile birlikte en geç vadelerinde Bankaya, poliçe 
bedelini ödeyecek olan muhabire veya poliçe/bono hamiline veya bunların emrine transferini, hiçbir itiraz ileri sürmeksizin vesaikin veya temsil ettiği 
malların çekilmesi ile bağlı olmaksızın  ödemeyi kabul eder.
37-5- Müşteri poliçe/bonolar faiz şartını taşımasa dahi satıcının ıskonto faiz ve masraflarını ödemeyi üstlenmiş ise bu meblağları Bankanın uygun gördüğü 
tarihte ve Bankadan belgelemesini istemeksizin ödemeyi kabul eder.
IV. CARİ HESAPLARIN KESİLMESİ, SÖZLEŞMENİN FESHİ, BANKA ALACAĞININ TAKİP VE TAHSİLİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
Madde 38- Bankanın Hesapları Kesme ve Sözleşmeyi Fesih Yetkisi
38-1- Müşteri aşağıdakilerle sınırlı olmamak kaydı ile aşağıdaki durumlarda, Bankanın yapacağı bildirime göre temerrüde düşmüş sayılır. Banka dilediği 
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anda noter aracılığıyla, telgrafla, iadeli taahhütlü mektupla veya e-imza taşıyan elektronik postayla bu sözleşmeye dayanan hesapları veya cari hesaplarının 
bir kısmını veya tamamını kesebilir yahut sözleşmeyi feshedebilir.
1.  Müşterinin işbu Sözleşme uyarınca Bankaya ödemek zorunda olduğu herhangi bir tutarı ödemesi gereken tarihte ödememesi;
2.  Müşterinin işbu Sözleşme uyarınca yüklendiği taahhütlerden herhangi birini zamanında yerine getirmemesi;
3.  Müşterinin herhangi bir kimseye karşı olan herhangi bir borcunu zamanında ödememesi veya herhangi bir sözleşmesini ya da yüklenimini yerine 

getirmemesi;
4.  Müşterinin varlığının önemli bir bölümünün kamulaştırılması ya da millileştirilmesi veya el konulması, Müşteriye karşı feshi, infisahı için yasal işleme 

başlanmış olması, Müşterinin işlemlerinin durdurulması, Müşterinin kendi isteği ile 12 ay içinde 45 günden fazla süre ile işlemlerini durdurması;
5.  Müşteriye karşı üçüncü kişi tarafından iflas, haciz, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir, konkordato veya benzeri yollardan yasal takibe başlanması, Müşterinin 

alacaklıları ile yeniden yapılandırma için girişimde bulunması, Müşterinin iflası, konkordato ilanı, tasfiyeye girmesi veya Müşterinin iflas erteleme 
başvurusunda bulunması;

6.  Müşterinin herhangi bir beyan ve teyidinin ya da vermiş olduğu herhangi bir belge veya bilginin herhangi bir şekilde doğru olmadığının anlaşılmış 
bulunması;

7.  Müşteri teminatlarında herhangi bir azalma olması nedeniyle Bankanın ek teminat istemesi halinde bu ek teminatın verilmemesi;
8.  Müşterinin hissedarlarının sahip olduğu paylarda % 10’dan fazla bir değişiklik olması, bu oranın altında olsa bile imtiyazlı pay devrinin olması, 

Müşterinin yönetim kadrosunda Bankanın takdirine göre önemli değişme olması;
9.  Müşterinin işletme, fabrika veya başkaca önemli bir varlığının devri;
10. 12-3. maddesindeki durumun gerçekleşmesi;
11. Müşterinin finansal verilerinde ve/veya mali durumunda olumsuz değişmeler olması;
12. Yukarıda 1’den 11’e kadar gösterilen durumlardan herhangi birinin Müşterinin en az % 10’una sahip olduğu ya da Müşterinin en az % 10’una sahip olan 

kuruluşlarda meydana gelmesi.
38-2- Bankanın cari hesap veya hesapların kesilmesi konusunda yapacağı bu ihbar, hangileri hakkında yapılmışsa o hesap veya hesapları muaccel kılacak, 
Müşterinin ilgili cari hesap borç bakiyelerini tamamen ödemesini gerektirecek fakat cari hesapların kesilmesi Bankaca açıkça belirtilmedikçe sözleşmenin 
de feshedildiği anlamına gelmez.
38-3- Banka cari hesaplardan ve/veya hesaplardan herhangi birinin faizini, masraf, vergi ve fon payı ile birlikte ayrı bir hesaba almaya ve bu hesabın 
bakiyesi için borçlu ve kefiller aleyhine takibe geçmeye yetkilidir.
38-4- Bankaca cari hesap veya hesaplar kesildiği takdirde, bunlarla ilgili olarak kesilme anında Banka alacağı, faiz, komisyon, KKDF, vergi ve diğer 
hususlardan dolayı Müşterinin Bankaya olan bakiye borç veya borçlarının tamamı, kesme bilgisinin tebliğ edildiği tarihte Müşteri tarafından Bankaya 
ödenir. Ana paraya mahsuben Müşteriye makbuz verilmesi veya ekstre gönderilmesi halinde de, Bankanın faiz talep hakkı saklıdır.
38-5- Müşterinin Bankaca kesilen cari hesap veya hesapların borç bakiyelerini tamamen ödemesi halinde de bu sözleşmeye aynen devam edilecek, ancak 
borç bakiyelerinin tamamen ödenmesi Bankanın saklı tuttuğu sözleşmeyi fesih hakkını kullanmasına hiçbir şekilde engel olmayacaktır.
Madde 39- Müşterinin Borçları Tamamen Ödeninceye Kadar Yükümlülükleri ve Temerrüt Faizi
39-1- Cari hesabın veya hesapların kesilmesinden yahut işbu sözleşmenin feshinden sonra, Müşteri, borç bakiyesinin tamamı ödeninceye kadar faiz, 
komisyon, masraf ve diğer yükümlülüklerinin, kredinin kesilmesi anında geçerli olan şartlar çerçevesinde devam edeceğini kabul eder.
39-2- Müşteri, işbu Sözleşmeden doğan borçlarını gününde ödemediği takdirde; bunları Bankaya ödeyeceği tarihe kadar geçecek günler için hesabın kat 
edildiği/kapatıldığı gün itibariyle Bankaca ilan edilmiş/öngörülmüş bulunan kısa, orta veya uzun vadeli en yüksek kredi faiz oranlarından en yüksek olanının 
iki katı olan oran üzerinden temerrüt faizi ödemeyi; ancak bulunacak bu oran daha az olsa bile her durumda temerrüt faiz oranının yıllık olarak TL için %50, 
USD için %22,5, EURO için %24’ün ve .......... döviz cinsi için %........’ün altında olamayacağını; kanuni takip sırasında bu oranların artması halinde artış 
tarihinden itibaren artan oranlar uyarınca yukarıda öngörülen esaslara göre Bankanın belirlediği temerrüt faizini artırılmış oranlar üzerinden ödeyeceğini; 
ayrıca, icra yoluyla veya mahkemede kanuni takibe geçilmeden önce tahakkuk etmiş bulunan temerrüt faizini ödemeyi kabul etmiştir. 
39-3- Faiz oranlarında yetkili merciler veya Banka tarafından değişiklik yapılması halinde yapılacak bildirimle, değişiklik tarihinden itibaren, yeni faiz 
oranının fer’ileriyle birlikte uygulanmasını Müşteri kabul eder. Müşteri, bu değişikliğin kendisine bildirim tarihinden itibaren 3 işgünü içerisinde işbu 
sözleşmeyi feshetmediği takdirde değişikliği kabul etmiş sayılacaktır.
39-4- Komisyonların veya dönem faizlerinin, tahakkuk etmiş vergi ve fonların ödenmesinde temerrüde düşülmesi halinde, bunların ödenmesi geciktiği 
tarihten, ödeme tarihine kadar geçecek günler için de yukarıda belirtildiği şekilde temerrüt faizi uygulanır. 
Madde 40- Avukatlık Ücreti, Dava ve İcra Masrafları
Banka, gerek bu sözleşmeden, gerek her ne nitelikte olursa olsun her türlü hesaplar, senetler ve taahhütlerinden dolayı Müşterinin, Bankaya borçlu 
bulunduğu paraların tahsili amacı ile Müşteri aleyhine dava açmak ya da icra takibi yapmak suretiyle alacaklarını tahsil etmek zorunda kalırsa, Müşteri bu 
konuda mevzuatta yer alsın veya almasın takdiri Bankaya ait olmak üzere, yapacağı her türlü masrafları ve ayrıca takip tutarının tümü üzerinden asgari 
avukatlık ücret tarifesine göre avukatlık ücretini ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 
Madde 41- Müşteri ve Kefillerin Kanuni İkametgahı ve Yetkili İmzalarındaki Değişiklikler
41-1- Müşteri ve kefiller yukarıda sözü edilen hususların yerine getirilmesi için aşağıdaki adreslerinin, kanuni ikametgah kabul edildiğini beyan ve sözü 
geçen yere yapılacak tebliğlerin şahıslarına yapılmış sayılacağını kabul ederler. Müşteri ve kefiller bu ikametgahlarını değiştirseler bile derhal yeni 
ikametgah göstermeyi taahhüt ederler. Ancak yeni ikametgah Bankaya yazılı olarak tebliğ edilmediği takdirde yukarıda sözü geçen ilk ikametgaha 
yapılacak tebliğlere Müşteri ve kefillerin itiraz hakkı olmayacaktır.
41-2- Müşteri yetkili imzalarında oluşacak bir değişikliği noter veya iadeli taahhütlü mektupla veya imza karşılığında Bankaya bildirilir.
Madde 42- Yetkili Hukuk, Mahkeme ve İcra Daireleri
Bu sözleşme Türk Hukukuna tabidir. Müşteri ve kefiller sözleşmeden doğacak her türlü anlaşmazlıklarda İstanbul mahkeme ve icra dairelerinin yetkisini 
kabul ederler. Ancak bu mahkeme ve icra dairelerinin yetkili kılınması, Bankaca, Müşterinin ve/veya kefillerinin ikametgahının veya mal ve değerlerin 
bulunduğu veya kredinin kullandırıldığı ve/veya nakledildiği şube yerinin adli mercilerine başvurulmasına ve takip yapılmasına engel olmaz. Ayrıca, 
Banka, Müşteri ve kefillerin Türkiye sınırları dışında mal varlıklarının bulunduğu ve bulunabileceği yerlerde kanuni yollara başvurarak takip edebilir ve/veya 
ettirebilir. 
V. SON HÜKÜMLER
Madde 43- Limit Artırılışı
Müşteri, Bankadan mevcut kredi limitinin artırılışını talep edebilir. Banka Müşterinin limit artış talebindeki tutarı aşmamak üzere limiti artırıp arttırmamada 
serbesttir.
Madde 44- İmza
Toplam 44 maddeden oluşan işbu sözleşme, taraflar arasında tam bir mutabakatla tanzim, imza ve teati edilmiştir. 
İşbu sözleşmenin ayrıca İngilizce dilinde de imzalanması durumunda Türkçe ile İngilizce versiyonların yorumlanmasında herhangi bir uyuşmazlık olması 
halinde Türkçe versiyon geçerli olacaktır.
Müşteri ve kefil(ler), toplam 44 maddeden ibaret olan işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, tüm maddeleri müzakere ve kabul ettiklerini, kendilerine ait 
bilgilerin paylaşılması konusunda bilgilendirilme yapılarak seçenek sunulduğunu ve sözleşmenin 11. maddesi kapsamında bilgilerinin paylaşılmasını kabul, 
beyan ve taahhüt eder. Müşteri, işbu sözleşmenin bir nüshasını teslim aldığını beyan ve kabul eder. 

Müşteri
Adı, Soyadı / Unvanı (kendi el yazısı ile) : .........................................................................................................................................................................................................................
Adresi  : .........................................................................................................................................................................................................................
 ...........................................................................................................................................................................................................................

İmzası  : .........................................................................................................................................................................................................................

       HSBC Bank A.Ş.
       .............................ŞUBESİ

       Tarih: ..................................
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Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefil/Kefiller
Adı, Soyadı / Unvanı (kendi el yazısı ile) : ..............................................................................................................................................................................................

Kefil Olunan Miktar RAKAMLA (kendi el yazısı ile)  : ..............................................................................................................................................................................................

Kefil Olunan Miktar YAZIYLA (kendi el yazısı ile)  : ..............................................................................................................................................................................................

Kefalet Türü (a) ADİ, (b) MÜTESELSİL kefalet (kendi el yazısı ile)  : .........................................................................................................................

Kefalet, (a) Önceki kredileri de kapsıyor, (b) Sadece Yenileri Kapsayacak  : .........................................................................................................................

Kefilin Medeni hali hakkında aşağıdakilerden uygun olanı kefil kendi el yazısıyla yazacak : .........................................................................................................................

 (a) Evli değilim.

 (b) Hakim tarafından ayrılık kararı verilmiştir. Kararı ibraz ediyorum.

 (c) Evliyim. Eşimin muvafakatını ibraz ediyorum.

Kefil Olunan Tarih (kendi el yazısı ile)  :...................................................................................... Kefilin İmzası :......................................................................................................

Kefilin Adresi  :........................................................................................................................................................................................................................

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

Adı, Soyadı / Unvanı (kendi el yazısı ile) : ..............................................................................................................................................................................................

Kefil Olunan Miktar RAKAMLA (kendi el yazısı ile)  : ..............................................................................................................................................................................................

Kefil Olunan Miktar YAZIYLA (kendi el yazısı ile)  : ..............................................................................................................................................................................................

Kefalet Türü (a) ADİ, (b) MÜTESELSİL kefalet (kendi el yazısı ile)  : .........................................................................................................................

Kefalet, (a) Önceki kredileri de kapsıyor, (b) Sadece Yenileri Kapsayacak  : .........................................................................................................................

Kefilin Medeni hali hakkında aşağıdakilerden uygun olanı kefil kendi el yazısıyla yazacak : .........................................................................................................................

 (a) Evli değilim.

 (b) Hakim tarafından ayrılık kararı verilmiştir. Kararı ibraz ediyorum.

 (c) Evliyim. Eşimin muvafakatını ibraz ediyorum.

Kefil Olunan Tarih (kendi el yazısı ile)  :...................................................................................... Kefilin İmzası :......................................................................................................

Kefilin Adresi  :........................................................................................................................................................................................................................

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

Adı, Soyadı / Unvanı (kendi el yazısı ile) : ..............................................................................................................................................................................................

Kefil Olunan Miktar RAKAMLA (kendi el yazısı ile)  : ..............................................................................................................................................................................................

Kefil Olunan Miktar YAZIYLA (kendi el yazısı ile)  : ..............................................................................................................................................................................................

Kefalet Türü (a) ADİ, (b) MÜTESELSİL kefalet (kendi el yazısı ile)  : .........................................................................................................................

Kefalet, (a) Önceki kredileri de kapsıyor, (b) Sadece Yenileri Kapsayacak  : .........................................................................................................................

Kefilin Medeni hali hakkında aşağıdakilerden uygun olanı kefil kendi el yazısıyla yazacak : .........................................................................................................................

 (a) Evli değilim.

 (b) Hakim tarafından ayrılık kararı verilmiştir. Kararı ibraz ediyorum.

 (c) Evliyim. Eşimin muvafakatını ibraz ediyorum.

Kefil Olunan Tarih (kendi el yazısı ile)  :...................................................................................... Kefilin İmzası :......................................................................................................

Kefilin Adresi  :........................................................................................................................................................................................................................

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

Adı, Soyadı / Unvanı (kendi el yazısı ile) : ..............................................................................................................................................................................................

Kefil Olunan Miktar RAKAMLA (kendi el yazısı ile)  : ..............................................................................................................................................................................................

Kefil Olunan Miktar YAZIYLA (kendi el yazısı ile)  : ..............................................................................................................................................................................................

Kefalet Türü (a) ADİ, (b) MÜTESELSİL kefalet (kendi el yazısı ile)  : .........................................................................................................................

Kefalet, (a) Önceki kredileri de kapsıyor, (b) Sadece Yenileri Kapsayacak  : .........................................................................................................................

Kefilin Medeni hali hakkında aşağıdakilerden uygun olanı kefil kendi el yazısıyla yazacak : .........................................................................................................................

 (a) Evli değilim.

 (b) Hakim tarafından ayrılık kararı verilmiştir. Kararı ibraz ediyorum.

 (c) Evliyim. Eşimin muvafakatını ibraz ediyorum.

Kefil Olunan Tarih (kendi el yazısı ile)  :...................................................................................... Kefilin İmzası :......................................................................................................

Kefilin Adresi  :........................................................................................................................................................................................................................

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

Adı, Soyadı / Unvanı (kendi el yazısı ile) : ..............................................................................................................................................................................................

Kefil Olunan Miktar RAKAMLA (kendi el yazısı ile)  : ..............................................................................................................................................................................................

Kefil Olunan Miktar YAZIYLA (kendi el yazısı ile)  : ..............................................................................................................................................................................................

Kefalet Türü (a) ADİ, (b) MÜTESELSİL kefalet (kendi el yazısı ile)  : .........................................................................................................................

Kefalet, (a) Önceki kredileri de kapsıyor, (b) Sadece Yenileri Kapsayacak  : .........................................................................................................................

Kefilin Medeni hali hakkında aşağıdakilerden uygun olanı kefil kendi el yazısıyla yazacak : .........................................................................................................................

 (a) Evli değilim.

 (b) Hakim tarafından ayrılık kararı verilmiştir. Kararı ibraz ediyorum.

 (c) Evliyim. Eşimin muvafakatını ibraz ediyorum.

Kefil Olunan Tarih (kendi el yazısı ile)  :...................................................................................... Kefilin İmzası :......................................................................................................

Kefilin Adresi  :........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................
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GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ LİMİTİNİN ARTIRILMASI
İşbu genel kredi sözleşmesinin toplam limiti, bu defa...........................................................................................................................................................................................
..................................................................TL.
(Yalnız ...........................................................................................................................................................................TL.dır) ve/veya .........................................................................
.......................................... ABD Doları
(Yalnız ....................................................................................................ABD Dolarıdır) artırılarak toplam ............................................................. TL. sına ve/veya ...............
...................................................... ABD Dolarına yükselmiştir. Sözleşmenin diğer hükümleri ve sözleşmeden doğan tüm yükümlülükler, artırılan miktar için de 
aynen geçerli olmaya devam edecektir.

Müşteri
Adı, Soyadı / Unvanı (kendi el yazısı ile) : .........................................................................................................................................................................................................................
Adresi  : .........................................................................................................................................................................................................................
 ...........................................................................................................................................................................................................................

İmzası  : .........................................................................................................................................................................................................................

HSBC Bank A.Ş.
       .............................ŞUBESİ
       Tarih: ..................................

Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefil/Kefiller
Adı, Soyadı / Unvanı (kendi el yazısı ile) : ..............................................................................................................................................................................................
Kefil Olunan Miktar RAKAMLA (kendi el yazısı ile)  : ..............................................................................................................................................................................................
Kefil Olunan Miktar YAZIYLA (kendi el yazısı ile)  : ..............................................................................................................................................................................................
Kefalet Türü (a) ADİ, (b) MÜTESELSİL kefalet (kendi el yazısı ile)  : .........................................................................................................................
Kefalet, (a) Önceki kredileri de kapsıyor, (b) Sadece Yenileri Kapsayacak  : .........................................................................................................................
Kefilin Medeni hali hakkında aşağıdakilerden uygun olanı kefil kendi el yazısıyla yazacak : .........................................................................................................................
 (a) Evli değilim.
 (b) Hakim tarafından ayrılık kararı verilmiştir. Kararı ibraz ediyorum.
 (c) Evliyim. Eşimin muvafakatını ibraz ediyorum.
Kefil Olunan Tarih (kendi el yazısı ile)  :...................................................................................... Kefilin İmzası :......................................................................................................
Kefilin Adresi  :........................................................................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................................................................

Adı, Soyadı / Unvanı (kendi el yazısı ile) : ..............................................................................................................................................................................................
Kefil Olunan Miktar RAKAMLA (kendi el yazısı ile)  : ..............................................................................................................................................................................................
Kefil Olunan Miktar YAZIYLA (kendi el yazısı ile)  : ..............................................................................................................................................................................................
Kefalet Türü (a) ADİ, (b) MÜTESELSİL kefalet (kendi el yazısı ile)  : .........................................................................................................................
Kefalet, (a) Önceki kredileri de kapsıyor, (b) Sadece Yenileri Kapsayacak  : .........................................................................................................................
Kefilin Medeni hali hakkında aşağıdakilerden uygun olanı kefil kendi el yazısıyla yazacak : .........................................................................................................................
 (a) Evli değilim.
 (b) Hakim tarafından ayrılık kararı verilmiştir. Kararı ibraz ediyorum.
 (c) Evliyim. Eşimin muvafakatını ibraz ediyorum.
Kefil Olunan Tarih (kendi el yazısı ile)  :...................................................................................... Kefilin İmzası :......................................................................................................
Kefilin Adresi  :........................................................................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................................................................

Adı, Soyadı / Unvanı (kendi el yazısı ile) : ..............................................................................................................................................................................................
Kefil Olunan Miktar RAKAMLA (kendi el yazısı ile)  : ..............................................................................................................................................................................................
Kefil Olunan Miktar YAZIYLA (kendi el yazısı ile)  : ..............................................................................................................................................................................................
Kefalet Türü (a) ADİ, (b) MÜTESELSİL kefalet (kendi el yazısı ile)  : .........................................................................................................................
Kefalet, (a) Önceki kredileri de kapsıyor, (b) Sadece Yenileri Kapsayacak  : .........................................................................................................................
Kefilin Medeni hali hakkında aşağıdakilerden uygun olanı kefil kendi el yazısıyla yazacak : .........................................................................................................................
 (a) Evli değilim.
 (b) Hakim tarafından ayrılık kararı verilmiştir. Kararı ibraz ediyorum.
 (c) Evliyim. Eşimin muvafakatını ibraz ediyorum.
Kefil Olunan Tarih (kendi el yazısı ile)  :...................................................................................... Kefilin İmzası :......................................................................................................
Kefilin Adresi  :........................................................................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................................................................

Adı, Soyadı / Unvanı (kendi el yazısı ile) : ..............................................................................................................................................................................................
Kefil Olunan Miktar RAKAMLA (kendi el yazısı ile)  : ..............................................................................................................................................................................................
Kefil Olunan Miktar YAZIYLA (kendi el yazısı ile)  : ..............................................................................................................................................................................................
Kefalet Türü (a) ADİ, (b) MÜTESELSİL kefalet (kendi el yazısı ile)  : .........................................................................................................................
Kefalet, (a) Önceki kredileri de kapsıyor, (b) Sadece Yenileri Kapsayacak  : .........................................................................................................................
Kefilin Medeni hali hakkında aşağıdakilerden uygun olanı kefil kendi el yazısıyla yazacak : .........................................................................................................................
 (a) Evli değilim.
 (b) Hakim tarafından ayrılık kararı verilmiştir. Kararı ibraz ediyorum.
 (c) Evliyim. Eşimin muvafakatını ibraz ediyorum.
Kefil Olunan Tarih (kendi el yazısı ile)  :...................................................................................... Kefilin İmzası :......................................................................................................
Kefilin Adresi  :........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................
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GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ LİMİTİNİN ARTIRILMASI
İşbu genel kredi sözleşmesinin toplam limiti, bu defa...........................................................................................................................................................................................
..................................................................TL.
(Yalnız ...........................................................................................................................................................................TL.dır) ve/veya .........................................................................
.......................................... ABD Doları
(Yalnız ....................................................................................................ABD Dolarıdır) artırılarak toplam ............................................................. TL. sına ve/veya ...............
...................................................... ABD Dolarına yükselmiştir. Sözleşmenin diğer hükümleri ve sözleşmeden doğan tüm yükümlülükler, artırılan miktar için de 
aynen geçerli olmaya devam edecektir.

Müşteri
Adı, Soyadı / Unvanı (kendi el yazısı ile) : ........................................................................................................................................................................................................................
Adresi  : ........................................................................................................................................................................................................................
 ...........................................................................................................................................................................................................................

İmzası  : ........................................................................................................................................................................................................................

       HSBC Bank A.Ş.
       .............................ŞUBESİ
       Tarih: ..................................
Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefil/Kefiller
Adı, Soyadı / Unvanı (kendi el yazısı ile) : ..............................................................................................................................................................................................
Kefil Olunan Miktar RAKAMLA (kendi el yazısı ile)  : ..............................................................................................................................................................................................
Kefil Olunan Miktar YAZIYLA (kendi el yazısı ile)  : ..............................................................................................................................................................................................
Kefalet Türü (a) ADİ, (b) MÜTESELSİL kefalet (kendi el yazısı ile)  : ........................................................................................................................
Kefalet, (a) Önceki kredileri de kapsıyor, (b) Sadece Yenileri Kapsayacak  : ........................................................................................................................
Kefilin Medeni hali hakkında aşağıdakilerden uygun olanı kefil kendi el yazısıyla yazacak : .........................................................................................................................
 (a) Evli değilim.
 (b) Hakim tarafından ayrılık kararı verilmiştir. Kararı ibraz ediyorum.
 (c) Evliyim. Eşimin muvafakatını ibraz ediyorum.
Kefil Olunan Tarih (kendi el yazısı ile)  :...................................................................................... Kefilin İmzası :......................................................................................................
Kefilin Adresi  :........................................................................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................................................................

Adı, Soyadı / Unvanı (kendi el yazısı ile) : ..............................................................................................................................................................................................
Kefil Olunan Miktar RAKAMLA (kendi el yazısı ile)  : ..............................................................................................................................................................................................
Kefil Olunan Miktar YAZIYLA (kendi el yazısı ile)  : ..............................................................................................................................................................................................
Kefalet Türü (a) ADİ, (b) MÜTESELSİL kefalet (kendi el yazısı ile)  : ........................................................................................................................
Kefalet, (a) Önceki kredileri de kapsıyor, (b) Sadece Yenileri Kapsayacak  : ........................................................................................................................
Kefilin Medeni hali hakkında aşağıdakilerden uygun olanı kefil kendi el yazısıyla yazacak : .........................................................................................................................
 (a) Evli değilim.
 (b) Hakim tarafından ayrılık kararı verilmiştir. Kararı ibraz ediyorum.
 (c) Evliyim. Eşimin muvafakatını ibraz ediyorum.
Kefil Olunan Tarih (kendi el yazısı ile)  :...................................................................................... Kefilin İmzası :......................................................................................................
Kefilin Adresi  :........................................................................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................................................................

Adı, Soyadı / Unvanı (kendi el yazısı ile) : ..............................................................................................................................................................................................
Kefil Olunan Miktar RAKAMLA (kendi el yazısı ile)  : ..............................................................................................................................................................................................
Kefil Olunan Miktar YAZIYLA (kendi el yazısı ile)  : ..............................................................................................................................................................................................
Kefalet Türü (a) ADİ, (b) MÜTESELSİL kefalet (kendi el yazısı ile)  : ........................................................................................................................
Kefalet, (a) Önceki kredileri de kapsıyor, (b) Sadece Yenileri Kapsayacak  : ........................................................................................................................
Kefilin Medeni hali hakkında aşağıdakilerden uygun olanı kefil kendi el yazısıyla yazacak : .........................................................................................................................
 (a) Evli değilim.
 (b) Hakim tarafından ayrılık kararı verilmiştir. Kararı ibraz ediyorum.
 (c) Evliyim. Eşimin muvafakatını ibraz ediyorum.
Kefil Olunan Tarih (kendi el yazısı ile)  :...................................................................................... Kefilin İmzası :......................................................................................................
Kefilin Adresi  :........................................................................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................................................................

ROTATİF İHRACAT KREDİSİ KULLANIMI DÖKÜMÜ UYGULANAN İSTİSNALAR

TARİH KULLANIM TUTARI GERİ ÖDEME BAKİYE DAMGA VERGİSİ KKDF
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