GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI
MÜŞTERİ/TC K ml k No:
MUHATAP:Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Gülbahar Mah. Büyükdere Cad. No.97 34394 Ş şl /İstanbul
KONU

:Sözleşmede genel şlem koşulu kullanılmasının kabulü.

http://www.vak fkat l m.com.tr/sozlesmeler_ve_b lg _formlar .aspx adres nde b r örneğ bulunan Car /
Katılma Hesabı Reh n Sözleşmes tarafımızca ayrıntılı olarak ncelenm ş; ayrıca Bankanızca yapılan
b lg lend rmede de genel şlem koşulları ve kullanımı hakkında yeterl b lg ed n lm ş; sözleşmedek genel
şlem koşullarının çer n n öğren lmes ç n de tarafımıza zaman ve mkân sağlanmıştır.
Bankanız le akdedeceğ m z Car /Katılma Hesabı Reh n Sözleşmes nde, aleyh m ze olsa dah genel şlem
koşulları kullanılmasını gayr kab l rücu kabul ve beyan eder z.

Tar h:

……………..

Müşter ;
Ad-Soyad:
İmza:

Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Merkez Adres : Gülbahar Mah. Büyükdere
Caddes No:97 34394 Ş şl /İstanbul Tel: 0850 202 1 202
Mers s No: 0883 0427 7000 0010
T caret S c l No:981004 Web Adres : www.vak fkat l m.com.tr
CARİ / KATILMA HESABI REHİN SÖZLEŞMESİ
REHİN VEREN

: ..................................... .
.......................................... ………………
( Bundan böyle kısaca Reh n Veren olarak anılacaktır.)

REHİN ALAN

: VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş
(Bundan böyle kısaca Reh n Alan/Banka olarak anılacaktır.)

BORÇLU

:
(Bundan böyle kısaca borçlu olarak anılacaktır.)

MERHUN
: …………………………………………(Reh n olarak alınan car ve/veya
katılım hesap no ’su, c ns , yazılacak)
REHİN MİKTARI

: ...................................(TL/USD/EURO)

1- Reh n Veren, Banka le yukarıda s m/unvanları bel rt len Borçluların, reh nle
l şk lend r len EK-1’de sayılan kred lerden kaynaklanan doğmuş ve doğacak borçları
dah l, Banka’nın Merkez ve Şubeler nden kullandığı ve kullanacağı tüm nakd ve gayr-ı
nakd kred ler ve kred sayılan şlemler le, Bankanın kred borçlularının kred borçları ç n
verm ş olduğu kamb yo senetler , kefalet, garant ve aval mzalarından kaynaklanan
doğmuş ve doğacak tüm borçlarının tem natını teşk l etmek üzere reh n konusu özel car
ve/veya katılma hesabını yukarıda bel rt len Reh n M ktarı le sınırlı olmak üzere Banka
leh ne, fekk Banka tarafından b ld r l nceye kadar rehnett ğ n gayr kab l rücu olarak
kabul, beyan ve taahhüt eder.
2- Reh n veren, reh n konusu car ve/veya katılma hesap/hesaplarının ve bu hesapların
türevler n n, ekler n n, hesap/hesaplarından doğacak kar payı get r s n n, bu hesaplara
yatırılacak havale ve alacakların tamamının ve bankaya tahs l ç n verm ş olduğu/vereceğ
pol çe, çek, bono ve sa r kıymetl evraklar le bunların tahs l hal nde bedeller n n
tamamının, hesabına gelecek akred t f bedeller n n ve bu hesapla lg l Banka nezd nde
doğmuş ve doğacak sa r her türlü hak ve alacaklarının da bu reh n kapsamı ç nde
kaldığını kabul eder. Bu sebeple Banka, reh n konusu katılma hesap/hesaplarından doğan
kar get r s n reh n verene ödemeyerek bloke hesapta tutmaya yetk l olduğu g b
Borçluların öncel kle reh nle l şk lend r len kred lerden kaynaklanan doğmuş ve doğacak
borçlarına, reh nle l şk lend r len kred borçlarının sona ermes hal nde d led ğ borcuna
mahsup etmeye de yetk l d r. Bloke hesaba alınacak bu kar/gel r payları dah reh n
sözleşmes n n hükümler ne tab d r.
3- Reh n konusu car /katılma hesabı, reh nle l şk lend r len EK-1’de sayılan kred borçları
le reh n kapsamına g ren tüm borçlar tamamen sona erene kadar bloke altında
tutulacaktır.

4- Banka tarafından, Borçlular ve Reh n Verene herhang b r htarda bulunulmaksızın veya
b r merc den karar alınmaksızın reh n konusu car ve/veya katılma hesabına bulunan/
bulunacak bak ye Borçluların borçlarından mahsup ed leb lecekt r. Reh n veren bu
hususta Banka’ya tüm yetk y verd ğ n , h çb r şek lde t raz etmemey kabul, beyan ve
taahhüt eder.
5- İşbu rehn n mevcud yet Banka’ya, Borçlular aleyh ne rehn n paraya çevr lmes yolu le
cra tak b yapma zorunluluğu get rmey p, Banka rehn n paraya çevr lmes tak b nden
önce genel hac z veya flas yolu le tak be geçeb l r.
6- Reh n konusu car ve/veya katılma hesabı yabancı para se, Borçlunun borcuna
mahsup ed lmes gerekt ğ nde o günkü Türk ye Cumhur yet Merkez Bankası döv z alış
kurlarına göre hesaplanarak TL değer esas alınacaktır. Borçluların borçlarının başka
para c ns nden olması hal nde Banka kurları tatb k ed lmek suret yle reh nl bedelden
mahsup edeb lecekt r.
7- Bu reh n akd le lg l her türlü harç ve masraflar Borçlular tarafından ödenecekt r.
8- Borçlular ve Reh n Veren, Banka tarafından herhang b r husus ç n yukarıda bel rt len
adresler ne yapılacak tebl gatı, kanun kametgâhlarına veya şahsına yapıldığını kabul
ederler.
9- İşbu sözleşme, Bankanın mevzuattan ve Banka le Borçlular arasında mzalanan Genel
Kred Sözleşmes ve d ğer sözleşmelerden kaynaklanan haklarına halel get rmez.
10- İş bu sözleşmeden doğacak ht lafların hall nde Banka’nın defter, kayıt ve müsten datı
Hukuk Muhakemeler Kanunu 193. madde anlamında kes n del l n tel ğ nded r.
11- Bu sözleşmeden doğacak ht lafların çözümünde kanunen yetk l mahkeme ve
merc ler yanında İstanbul (Merkez) Mahkemeler ve İcra Da reler de yetk l d r.
12- İşbu reh n sözleşmes .. / ...../ 20.. tar h nde ve 1(B r) nüsha olarak tarafların
mutabakatı le tanz m ve mza ed lm şt r.
EK-1 : Car / katılma hesabı reh n sözleşmes le l şk lend r len kred ler
REHİN VEREN

REHİN ALAN/BANKA

EK-1 CARİ/KATILMA HESABI REHİN SÖZLEŞMESİ İLE İLİŞKİLENDİRİLEN KREDİLER
1. ……………. Nolu Kred
2. ……………..Nolu Kred
3. ……………. Nolu Kred
4. ……………..Nolu Kred
5.
6.

REHİN VEREN

REHİN ALAN/BANKA

