ESNEK HESAP SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME
FORMU
ÜRÜNE AİT BİLGİLER:
Ürünün Adı / Türü

Esnek Hesap / Kredili Mevduat Hesabı

Süresi (Vadesi)

Süresiz

Kredi Limiti
Kredinin Bağlı Olduğu Hesap No

TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI:

Akdi Faiz Oranı (Aylık)

FAİZ
ORANI
2.02%

Akdi Faiz Oranı (Yıllık)

24.24%

Gecikme Faiz Oranı (Aylık)

2.02%

Temerrüt Faiz Oranı (Aylık)

2.52%

MASRAFIN ADI

AÇIKLAMA
Krediye uygulanan aylık faiz oranıdır.
Krediye uygulanan yıllık faiz oranı olup aylık faizin
12 ile çarpılması ile hesaplanmıştır.
Kredinin gecikmesi halinde uygulanan faiz oranıdır.
Kredinin temerrüde düşmesi halinde uygulanan faiz
oranıdır.

Cayma Bildiriminin Yapılacağı Açık Posta
Yapı Kredi Plaza D Blok, 34330, Levent/ İstanbul
Adresi
Cayma Bildiriminin Yapılacağı Elektronik
www.yapikredi.com.tr/ 90(212) 339 70 00
Posta Adresi / Telefon Numarası
Esnek hesap ile MÜŞTERİ, hesap bakiyesi yeterli olmadığı durumlarda dahi tahsis edilen/edilecek limit
dahilinde nakit çekim işlemi, havale/EFT yapabilir ve faturalarını ödeyebilir. BANKA, aşağıda yazılı
şartlar çerçevesinde kullandırılacak kredinin limitini MÜŞTERİ’nin talebi ve kendi değerlendirmesi
doğrultusunda belirlemeye, MÜŞTERİ’nin talebi doğrultusunda veya kendi değerlendirmesine göre
arttırıp azaltmaya yetkili olup tahsis edilecek limit ve değişiklikler MÜŞTERİ’ye hesap özeti veya ayrıca
mevzuatın izin verdiği yollarla bildirilecektir. BANKA’nın muvafakatı olmadan MÜŞTERİ, bu
sözleşmeden doğan haklarını başkalarına devir ve temlik edemez.
BANKA, dilediği anda bildirimde bulunarak, Esnek Hesap limitini düşürebilir/iptal edebilir veya en az iki
ay önceden MÜŞTERİ’ye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunarak belirsiz süreli
işbu Esnek Hesap Sözleşmesi’ni feshedebilir. MÜŞTERİ herhangi bir zamanda, ücret ödemeden
BANKA’ya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunarak işbu Esnek Hesap
Sözleşmesi’ni feshedebilir. MÜŞTERİ, Esnek Hesap limitini kullanmak istememesi halinde iptal
ettirebilir. Taraflar, haklı sebeplerin varlığı halinde sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkına sahiptirler.
BANKA, haklı nedenlerin varlığı halinde veya Esnek Hesap Sözleşmesi’nin ve bilcümle ekleri
hükümlerinin herhangi bir şekilde MÜŞTERİ tarafından ihlal edilmesi veya MÜŞTERİ’nin BANKA
nezdindeki herhangi bir kredisinin geri ödemelerinde temerrüde düşmesi ve/veya kredinin kat
edilmesi durumunda bildirim süresine uymadan işbu Esnek Hesap Sözleşmesi’ni feshetme hakkına
sahiptir.
Müşteri
İmzası :

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası: 32736
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BANKA tarafından Esnek Hesap adı altında açılan kredi, MÜŞTERİ'nin bir Vadesiz Mevduat Hesabı ile
bağlantılı olacaktır. Hesaptaki Esnek Hesap limitinin (Tüketici Kredisi ve Kredi Kartı ödemeleri, Otomatik
Ödemeler ve Temel Bankacılık işlemleri için de dahil olmak üzere) kullanılması halinde faiz aylık olarak
işler, hesaba para girişi olduğunda faiz öncelikli olacak şekilde kullanılan tutar otomatik olarak tahsil
edilir. Faiz tutarı üzerinden % 15 KKDF ve %5 BSMV tahsil edilir. KKDF ve BSMV oranlarında meydana
gelebilecek tüm değişiklikler, değişiklik tarihinden itibaren yansıtılır. Faiz oranındaki değişiklikler
MÜŞTERİ’ye 30 gün önce bildirilir, bu tarihten itibaren 60 gün içinde MÜŞTERİ’nin borcunu tamamen
ödemesi ve kredi kullanmaya son vermesi durumunda faiz artışından etkilenmez. Esnek Hesap faiz
oranına dair değişiklikler Merkez Bankası’nın düzenlemesiyle belirlenen azami aylık/yıllık faiz oranlarını
aşmayacak şekilde belirlenmektedir.
BANKA’nın sisteminde, MÜŞTERİ’ye ait kayıtlı bir elektronik posta adresi varsa, esnek hesaba ilişkin
hesap özeti gönderimleri MÜŞTERİ’nin söz konusu elektronik posta adresine yapılacak ve bu yolla
yapılacak bildirimler için MÜŞTERİ’den herhangi bir ücret alınmayacaktır. MÜŞTERİ, elektronik posta
adresini BANKA’nın şubelerinden, BANKA’nın Telefon Bankacılığı’nı arayarak veya BANKA’nın internet
sitesi üzerinden (www.yapikredi.com.tr) elektronik posta adresini kaydedebilir; böylece hesap özetini
ücretsiz olarak elektronik posta ile alabilir. BANKA’nın sisteminde kendisine ait kayıtlı bir elektronik
posta adresinin olmaması durumunda, BANKA tarafından MÜŞTERİ’ye posta yoluyla iletilen
gönderimler için gönderim maliyeti kadar ücret (1,40 TL) tahsil edilecektir. Posta yoluyla yapılan
gönderim fiyatlarının, gönderimi yapan kuruluşlarca değiştirilmesi halinde, bu değişiklik BANKA’nın
internet sitesinde yayımlanacaktır.
Esnek Hesap limitinin kullanıldığı tarihi izleyen ay sonu ve izleyen ay sonları bu kredi ile ilgili hesap
kesim tarihidir. Hesap kesim tarihi aynı zamanda ödeme tarihiniz olup, hesabınızda para olması halinde
ana para, tahakkuk eden faiz, fon ve vergiler hesabınızdan otomatik tahsil edilecektir. Gecikmeye
düşmemek için asgari olarak; tahakkuk eden faiz, fon ve vergileri, en geç izleyen ayın 15’ine kadar, ayın
15’inin kanunlarda tatil olarak kabul edilen bir güne rastlaması durumunda ise bu günü izleyen ve tatil
olmayan ilk iş günü ödemeniz gerekmektedir. Bu tarihe kadar sadece tahakkuk eden faiz, fon ve vergileri
ödemeniz halinde, borcunuzun anaparası için akdi faiz oranı üzerinden faiz işlemeye devam edecektir.
Tahakkuk eden faiz, fon ve vergilerin bu tarihe kadar tahsil edilememesi durumunda ise; anapara,
tahakkuk eden faiz, fon ve vergilerden oluşan toplam borcunuz muaccel hale gelecek ve anaparaya
gecikme faiz oranı üzerinden faiz işlemeye başlayacaktır.
MÜŞTERİ Esnek Hesap borcunu, tüm ferileriyle birlikte, BANKA’ya nakden ve def’aten ödeyerek
kapatmaması halinde gecikmeye düştüğü tarihten itibaren 90 günlük sürenin sonunda başkaca bir
ihtara gerek olmaksızın MÜŞTERİ temerrüde düşmüş sayılır. Bu durumda, BANKA tüm Esnek Hesap
borcunuzun ferileriyle birlikte nakden ve def’aten geri ödenmesini talep edebilir.
MÜŞTERİ’nin sözleşme kapsamındaki kredi niteliğindeki borçlarına, borcun muaccel hale geldiği tarihten
itibaren, bunları BANKA’ya bu sözleşme koşullarında tamamen geri ödeneceği tarihe kadar geçecek
günler için temerrüt faizi tatbik edilir ve bu temerrüt faizinin fon ve gider vergisi ile birlikte ayrıca bir
ihtar ve merasime hacet kalmaksızın MÜŞTERİ tarafından ödenmesi gerekmektedir.

Müşteri
İmzası :
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MÜŞTERİ, BANKA’nın merkez ve tüm şubelerinde bulunan ve ileride bulunulabilecek olan kendisine ait
her türlü hesap, hak ve alacak üzerinde BANKA’nın herhangi bir ihbara gerek olmaksızın virman, takas ve
hapis hakkı olduğunu, bunların işbu Sözleşme’den doğmuş ve doğacak bütün borçlarını karşılayacak
miktarlarının BANKA’ya rehinli bulunduğunu kabul ve beyan eder.
MÜŞTERİ’nin işbu Esnek Hesap Sözleşmesi kapsamında, BANKA’ya olan esnek hesapla ilgili borçlarını
ödemede gecikmeye düşmesi halinde BANKA müşterinin tüm mevduat hesaplarını tarayarak,
hesaplardan herhangi birindeki bakiyeden, tahsilat tarihi itibariyle Müşteri’nin ödemekle yükümlü olduğu
tutarı tahsile yetkili olduğunu, ayrıca işbu Esnek Hesap Sözleşmesi’nde düzenlenmiş bulunan temerrüt
hükümleri çerçevesinde temerrüdün gerçekleşmesi halinde de BANKA’nın muaccel hale gelen bu
alacağını MÜŞTERİ’nin BANKA nezdindeki mevduat, hak, alacaklarından, rehin, virman, takas, hapis ve
mahsup haklarına istinaden re’sen mahsup edebileceğini, bu mahsup işlemi sonrasında dahi halen
BANKA’nın tahsil edilmemiş alacaklarının mevcut olması ve Temerrüt maddesindeki hallerden herhangi
birinin varlığı durumunda, BANKA’nın bakiye alacaklarının Temerrüt Faizi ile birlikte tahsili için işbu
Sözleşme’nin Temerrüt maddesine göre yasal takip yollarına gidebileceğini kabul ve beyan eder.
MÜŞTERİ, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin Esnek
Hesap Sözleşmesi’nden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, sözleşmenin kurulduğu tarihte
başlar. Ancak sözleşmenin bir örneğinin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile MÜŞTERİ’ye verildiği
tarihin sözleşmenin kurulduğu tarihten daha sonra olması durumunda, bu süre, MÜŞTERİ’nin
sözleşmenin bir örneğini aldığı tarihten itibaren başlar. BANKA, cayma hakkı olduğu konusunda
MÜŞTERİ’nin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür.
Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi içinde yazılı olarak veya kalıcı veri
saklayıcısı ile BANKA’ya yöneltilmiş olması yeterlidir. Cayma hakkını kullanan MÜŞTERİ’nin krediden
faydalandığı hâllerde, MÜŞTERİ, anaparayı ve kredinin kullanıldığı tarihten anaparanın geri ödendiği
tarihe kadar olan sürede tahakkuk eden faizi en geç cayma bildirimini kredi verene göndermesinden sonra
otuz gün içinde geri öder. Bu süre içinde ödeme yapılmaması hâlinde iş bu krediden cayılmamış sayılır.
Faiz, akdi faiz oranına göre hesaplanır. MÜŞTERİ’den, hesaplanan akdi faiz ve bir kamu kurum veya
kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenmiş olan ücretler dışında herhangi bir bedel talep edilemez. Bu
bedeller dışında kalan ve MÜŞTERİ’den tahsil edilen her türlü ücret, MÜŞTERİ’nin anapara ile tahakkuk
eden faizi kredi verene geri ödediği tarihten itibaren yedi gün içinde MÜŞTERİ’ye iade edilir.
Esnek Hesap ile ilgili MÜŞTERİ’nin edimlerine karşılık alınan şahsi teminatlar adi kefalet hükmündedir.
MÜŞTERİ’nin alacaklarına ilişkin olarak verilebilecek şahsi teminatlar, diğer kanunlarda aksine hüküm
bulunmadıkça müteselsil kefalet hükmündedir.
BANKA ile MÜŞTERİ arasında kurulan sözleşmenin bir örneğini düzenlenme tarihinden sonraki ilk yıl
içerisinde MÜŞTERİ’inin ücretsiz olarak alma hakkı bulunmaktadır.
Kredi itibarının değerlendirilmesi sonucunun olumsuz olması halinde MÜŞTERİ’ye e-posta, ATM,
telefon, kısa mesaj veya benzeri araçlarla bildirim yapılacak, BANKA'ca sözleşme işleme alınmayacaktır.
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MÜŞTERİ’nin, Esnek Hesap Başvurusu ile talep etmiş olduğu limit, kendi hesabına tanımlanabilecek
maksimum limittir. BANKA, yapacağı değerlendirme sonrasında, MÜŞTERİ’nin hesabına bu limiti
geçmeyecek şekilde bir limit tahsis edebilir veya BANKA tarafından MÜŞTERİ’nin hesabına
tanımlanacak limit, MÜŞTERİ’nin Esnek Hesap Başvurusu ile talep etmiş olduğu limitin altında kalabilir.
MÜŞTERİ’nin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile açık talebi olmaksızın krediyle ilgili
sigorta yaptırılamayacaktır. Sigortaya ilişkin hizmetler Kredi veren dışında bir sağlayıcıdan da alınabilir.
İşbu Esnek Hesap Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu; Esnek Hesap Sözleşmesi’nin, Bireysel Müşteri
Sözleşmesi’nin ve Esnek Hesap Başvuru Formu’nun ayrıca Ozol başvuru formu / Bozol başvuru formu /
Fozol başvuru formunun ayrılmaz bir parçasıdır. İşbu Esnek Hesap Sözleşme Öncesi Bilgilendirme
Formu’nda yer alan bilgiler, sadece Formun verildiği gün için geçerli ve bağlayıcıdır.
“Formun bir nüshasını elden aldım.” beyanının MÜŞTERİ tarafından aşağıdaki alana kendi EL YAZISI
ile yazılması gerekmektedir.
İbarenin Yazılacağı Yer

Tarih:
Müşteri Numarası
Adı Soyadı/ Unvanı
İmza

:
:
:

Bu Kısım Şube tarafından doldurulacaktır.
İşlemi Alan Banka Personelin Adı Soyadı
Şube Kaşe ve Yetkili İmzalar
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