CARİ/KATILMA HESABI REHİN SÖZLEŞMESİ’NDE
GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI

MÜŞTERİ/TC Kimlik No:
MUHATAP : Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye / İstanbul
KONU

: Sözleşmede genel işlem koşulu kullanılmasının kabulü.

https://vakifkatilim.com.tr/tr/sozlesmeler-ve-formlar adresinde bir örneği bulunan Cari/
Katılma Hesabı Rehin Sözleşmesi tarafımızca ayrıntılı olarak incelenmiş; ayrıca Bankanızca
yapılan bilgilendirmede de genel işlem koşulları ve kullanımı hakkında yeterli bilgi edinilmiş;
sözleşmedeki genel işlem koşullarının içeriğinin öğrenilmesi için de tarafımıza zaman ve imkân
sağlanmıştır.
Bankanız ile akdedeceğimiz Cari/ Katılma Hesabı Rehin Sözleşmesi’nde, aleyhimize olsa dahi
genel işlem koşulları kullanılmasını geri dönülemeyecek şekilde (gayrikabili rücu) kabul ve
beyan ederiz.

Müşteri;
Adı – Soyadı:
İmzası

:

Tarih

:
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Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Merkez Adresi: Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye/İstanbul Tel: 0850 202 1 202
Mersis No: 0883 0427 7000 0010 Ticaret Sicil No: 981004 Web Adresi: www.vakifkatilim.com.tr
CARİ / KATILMA HESABI REHİN SÖZLEŞMESİ
REHİN VEREN
: ..................................... .
.......................................... ………………
( Bundan böyle kısaca Rehin Veren olarak anılacaktır.)
REHİN ALAN

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

BORÇLU

:
(Bundan böyle kısaca borçlu olarak anılacaktır.)

MERHUN
: …………………………………………(Rehin olarak alınan cari
ve/veya katılım hesap no ’su, cinsi, yazılacak)
REHİN MİKTARI

: .....................................TL
.....................................USD
.....................................EURO

1- Rehin Veren, Banka ile yukarıda isim/unvanları belirtilen Borçluların, rehinle
ilişkilendirilen EK-1’de sayılan kredilerden kaynaklanan doğmuş ve doğacak
borçları dahil, Banka’nın Merkez ve Şubelerinden kullandığı ve kullanacağı tüm
nakdi ve gayr-ı nakdi krediler ve kredi sayılan işlemler ile, Bankanın kredi
borçlularının kredi borçları için vermiş olduğu kambiyo senetleri, kefalet, garanti
ve aval imzalarından kaynaklanan doğmuş ve doğacak tüm borçlarının
teminatını teşkil etmek üzere rehin konusu özel cari ve/veya katılma hesabını
yukarıda belirtilen Rehin Miktarı ile sınırlı olmak üzere Banka lehine, fekki Banka
tarafından bildirilinceye kadar rehnettiğini gayrikabili rücu olarak kabul, beyan
ve taahhüt eder.
2- Rehin veren, rehin konusu cari ve/veya katılma hesap/hesaplarının ve bu
hesapların türevlerinin, eklerinin, hesap/hesaplarından doğacak kar payı
getirisinin, bu hesaplara yatırılacak havale ve alacakların tamamının ve bankaya
tahsil için vermiş olduğu/vereceği poliçe, çek, bono ve sair kıymetli evraklar ile
bunların tahsili halinde bedellerinin tamamının, hesabına gelecek akreditif
bedellerinin ve bu hesapla ilgili Banka nezdinde doğmuş ve doğacak sair her
türlü hak ve alacaklarının da bu rehin kapsamı içinde kaldığını kabul eder. Bu
sebeple Banka, rehin konusu katılma hesap/hesaplarından doğan kar getirisini
rehin verene ödemeyerek bloke hesapta tutmaya yetkili olduğu gibi Borçluların
öncelikle rehinle ilişkilendirilen kredilerden kaynaklanan doğmuş ve doğacak
borçlarına, rehinle ilişkilendirilen kredi borçlarının sona ermesi halinde dilediği
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borcuna mahsup etmeye de yetkilidir. Bloke hesaba alınacak bu kar/gelir payları
dahi rehin sözleşmesinin hükümlerine tabidir.
3- Rehin konusu cari/katılma hesabı, rehinle ilişkilendirilen EK-1’de sayılan kredi
borçları ile rehin kapsamına giren tüm borçlar tamamen sona erene kadar bloke
altında tutulacaktır.
4- Banka tarafından, Borçlular ve Rehin Verene herhangi bir ihtarda
bulunulmaksızın veya bir merciden karar alınmaksızın rehin konusu cari ve/veya
katılma hesabına bulunan/bulunacak bakiye Borçluların borçlarından mahsup
edilebilecektir. Rehin veren bu hususta Banka’ya tüm yetkiyi verdiğini, hiçbir
şekilde itiraz etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
5- İşbu rehnin mevcudiyeti Banka’ya, Borçlular aleyhine rehnin paraya
çevrilmesi yolu ile icra takibi yapma zorunluluğu getirmeyip, Banka rehnin
paraya çevrilmesi takibinden önce genel haciz veya iflas yolu ile takibe geçebilir.
6- Rehin konusu cari ve/veya katılma hesabı yabancı para ise, Borçlunun
borcuna mahsup edilmesi gerektiğinde o günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası döviz alış kurlarına göre hesaplanarak TL değeri esas alınacaktır.
Borçluların borçlarının başka para cinsinden olması halinde Banka kurları tatbik
edilmek suretiyle rehinli bedelden mahsup edebilecektir.
7- Bu rehin akdi ile ilgili her türlü harç ve masraflar Borçlular tarafından
ödenecektir.
8- Borçlular ve Rehin Veren, Banka tarafından herhangi bir husus için yukarıda
belirtilen adreslerine yapılacak tebligatı, kanuni ikametgâhlarına veya şahsına
yapıldığını kabul ederler.
9- İşbu sözleşme, Bankanın mevzuattan ve Banka ile Borçlular arasında
imzalanan Genel Kredi Sözleşmesi ve diğer sözleşmelerden kaynaklanan
haklarına halel getirmez.
10- İş bu sözleşmeden doğacak ihtilafların hallinde Banka’nın defter, kayıt ve
müstenidatı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 193. madde anlamında kesin delil
niteliğindedir.
11- Bu sözleşmeden doğacak ihtilafların çözümünde kanunen yetkili mahkeme
ve merciiler yanında İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri de yetkilidir.
12- İşbu rehin sözleşmesi …. / ..... / 20.. tarihinde ve 1(Bir) nüsha olarak tarafların
mutabakatı ile tanzim ve imza edilmiştir.
EK-1 : Cari / katılma hesabı rehin sözleşmesi ile ilişkilendirilen krediler
REHİN VEREN

Sayfa 3 / 4

REHİN ALAN/BANKA

EK-1 CARİ/KATILMA HESABI REHİN SÖZLEŞMESİ İLE İLİŞKİLENDİRİLEN
KREDİLER
1- ……………. Nolu Kredi
2- ……………..Nolu Kredi
3- ……………. Nolu Kredi
4- ……………..Nolu Kredi
56-

REHİN VEREN

REHİN ALAN/BANKA

* “Sözleşmenin bir nüshasını elden teslim aldım.” ibaresinin Rehin Veren tarafından el
yazısıyla yazılıp imzalanması şarttır.” *
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