İHTİYAÇ PRATİK SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU
Sayın Müşterimiz;
Bankamızla imzalamayı düşündüğünüz ihtiyaç pratik sözleşmesi, şahsınız aleyhine önemli
hükümler içermektedir. Bu sebeple ekte incelemeniz için bir örneğini verdiğimiz ihtiyaç pratik
sözleşmesinin ayrıntılı şekilde incelemenizi tavsiye ediyoruz. Tüketicinin Korunması Hakkındaki
Kanun başta olmak üzere tüm yasal mevzuat gereğince,sözleşmede yer alan hükümlerin aleyhinize
olan sonuçları ve ihtiyaç pratik sözleşmesinin şartları ekte izah edilmiştir. Sözleşmedeki hükümlerin
ve bu hükümlerin uygulanmasına ilişkin olarak hakkın kötüye kullanılması yasağı, hata, aşırı
yararlanma ve benzeri sebeplerle Bankamıza karşı bazı haklarınız her zaman olabilir. Bu sebeple
sözleşmeyi imzalama iradeniz oluşmadan önce mutlaka uzman bir hukukçudan destek almanızı
önemle tavsiye ediyoruz.
İhtiyaç Pratik Hesabın Açılması ve İşleyişi: İhtiyaç Pratik Hesaba (İPH) bağlı olacak şekilde
basılacak İhtiyaç Pratik Kart’ın (İPK) teslimi ile birlikte, İPK’nın kullanımından doğan sorumluluk
tarafınıza ait olacaktır. İPH, tarafınıza Banka’nın uygun gördüğü limit ile 6 aylık süre için tahsis
edilecektir ve 6 aylık süre sonunda tahsis edilen limitin kullanılıp kullanılmadığına bakılmaksızın,
limit geçerlilik süresinin uzatılması Banka’nın inisiyatifindedir. İPK’nın kullanımı için gerekli
olarak şifre bilgilerini güvenli bir şekilde korumak ve bu bilgilerin başkaları tarafından öğrenilmesini
engelleme yükümlülüğünüzü tarafınıza aittir. Ayrıca şifre bilgilerinin veya kartın kaybolması,
çalınması halinde veya iradesi dışında gerçekleşmiş herhangi bir işlemi öğrenmeniz halinde
Banka’ya derhal bildirim yapma yükümlülüğünüz bulunmaktadır.(8., 12. ve 15. Maddeler)
Temerrüt Hali
: Sözleşmeye göre, her ay yapacağınız ödeme, o ay içerisinde ödeme tarihine
kadar hesap edilmiş vadesi gelen taksitler ve varsa geçmiş dönemden kalan ödenmemiş taksitler ve
bu gecikmiş taksitlere ödeme tarihine kadar hesap edilmiş, kar payı, gecikme cezaları, KKDF ve
gider vergileri ile birlikte hesap özeti ile tarafınıza bildirilecektir. Hesap özeti ile tespit edilen borç
ödeme tarihinde ödenmediği takdirde herhangi bir ihtara veya ihbara gerek olmaksızın temerrüde
düşmüş olacaksınız. Temerrüt hali 16. maddede detaylıca anlatılmıştır. Temerrüt halinde 16.
maddede anlatıldığı üzere, cari kar payında yapılan indirimler, kullandırım oranına bakılmaksızın
cari kar payı oranının %30 fazlası oranda gecikme cezası ödemek zorundasınız. Ayrıca İPH’a bağlı
olacak şekilde basılacak İPK ile yapacağınız harcamalar, harcamanın yapıldığı günden itibaren
ödeme tarihine kadar kar payı işletilerek, hesap özetine yansıtılacağından, bu işlemler kredi kartı
işlemlerinden farklı yapıya sahiptir.
Ayıba İlişkin Hükümler: İPH sözleşmesine göre tarafınıza tanımlanan İPK ile alınacak mal ve/veya
hizmet ile satıcı veya sağlayıcının seçimi tarafınıza ait olduğu için, mal ve hizmetlerin ayıplı,
kusurlu, hasarlı veya zapt edilmesi gibi durumlardan, satıcı veya sağlayıcı ile tarafınız arasındaki
ihtilaflardan dolayı Banka’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. (11. Madde)
Muacceliyet Şartı: Sözleşme gereği Bankamız şahsınızdan olan tüm kredi alacaklarını, vadesi
gelmemiş olsa dahi sözleşmede yer alan hükümler çerçevesinde hesap özetinden oluşan ödeme
planına uygun olarak borcun tediye edileceğini, anapara, kâr payı, vergi ve fonlardan oluşan
taksitlerden ödenemeyen her bir münferit taksitin Banka tarafından icra takibine konu
edilebileceğini, birbirini izleyen en az üst üste iki taksiti ödemeyerek temerrüde düşmeleri halinde
ise söz konusu kredisinden doğan Banka alacağının vadesi gelmemiş taksitlerinin de muaccel kılıp
temerrüt hükümlerine göre alacağının tasfiyesini isteyebilir. Bu husus sözleşmenin 16. maddesinde
anlatılmıştır.
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Krediden Doğan Masraf ve Vergiler:Kredi ilişkisi sebebiyle kredinin tamamen tahsiline kadar
doğabilecek her türlü kar, komisyon, vergi (ör: kkdf, bsmv, kur farkı bsmv’si), fon, ve masraflardan
tarafınız sorumlu olacaktır. (7. ve 19.2. Maddeler),
Bankamızın Rehin ve Hapis Hakkı:Bankamız kıymetli evrak, emtia senetler, konişmento,
cari/katılma hesabı ve havale/eft’ler üzerinde hapis ve mahsup hakkını kullanabilecektir. (14.2.
Mad.),
Adres Değişikliklerinin Bildirilmesi Zorunluluğu:Yeni adres bildirilmedikçe sözleşmedeki adrese
yapılan bildirimler tarafınıza yapılmış sayılacaktır. (19.1. Mad.)
İş bu sözleşme öncesi bilgilendirme formunun teslim alındığını beyan ederim.…../…../………..
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