KREDİLİ MEVDUAT HESABI(KMH)
BİLGİLENDİRME FORMU
Kredili mevduat hesabına ilişkin bilgileri aşağıda sunarız.
Lütfen dikkatlice inceleyiniz ve anlaşılmayan konularda detaylı açıklama isteyiniz.
Düzenlenme Tarihi: _____/_____/__________
Kredi Sözleşmesi Süresi (Vade): Belirsiz Süreli
Posta yoluyla KMH Ekstre Gönderim Ücreti: Aylık 2.38 TL (+ BSMV)
Akdi Faiz
Gecikme Faizi
KMH Faiz Oranları
Akdi Faiz
(KKDF&BSMV Dahil)
Gecikme Faizi
(KKDF&BSMV Dahil)
Aylık (TL)
%2.15
%2.58
%2.65
%3.18
Yıllık (TL)
%25.80
%30.96
%31.80
%38.16
 Kredili Mevduat Hesabı (KMH): KMH; kredi kartı, ihtiyaç kredisi/konut vb. tüketici kredileri, fatura, düzenli ödeme
talimatları, çek gibi ödemelerinizi gerçekleştirmek veya benzeri işlemlerinizi yapmak amacıyla veya doğrudan nakit
ihtiyacınızı karşılamak için Banka tarafından tanımlanan kredi limiti içinde eksi bakiyeye geçen ve Türk lirası vadesiz
mevduat hesabına bağlı olarak tanımlanan aylık faiz tahakkuk eden hesaptır. Hesaba yatırılan/gelen tüm paralar
otomatik olarak önce KMH borcuna mahsup edilir. Faiz hesaplaması, kredi kullandığınız(hesabınızın eksi bakiyeye
düştüğü)gün sürecince yapılıp,faiz ay sonunda tahakkuk ettirilir.Faizinin Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi(BSMV)
ve Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu(KKDF) KMH’da dahil tüm hesaplarınızdan bankaca resen tahsil edilir.Eksi
bakiye gün hesaplaması, eksi bakiyeye düştüğünüz gün ile KMH’ınızın bağlı olduğu vadesiz mevduat hesabınıza para
yatırıldığı günü takip eden ilk iş günü dahil olacak şekilde valör uygulanmak suretiyle yapılır. KMH limitiniz daha önce
imzalamış olduğunuz Bankacılık İşlemleri Sözleşmesi kapsamında kullandırılmıştır.
 Sağlayıcı: Bankamız ünvanı, adresi, e-posta adresi, telefon numarası ve diğer iletişim bilgileri ile MERSİS numarası
aşağıdadır.






KMH Limiti ve Değişiklikleri: KMH limitiniz başvurunuzun değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve yazılı veya
kalıcı veri saklayıcısı ile bildirilir. Limite ilişkin değişiklikler (artış veya azaltılması) talebiniz üzerine yapılır.Banka yeni
kredi limitini kalıcı veri saklayıcısı veya diğer kanallardan yazılı olarak veya uygun görülen yöntemlerden herhangi
biriyle bildirir.KMH limiti yeniden yapılandırma, hukuka aykırı kullanım tespiti, yasal düzenlemeler, limitin
kullanılmaması ve başkaca haklı nedenlerle Banka tarafından da sınırlandırılabilir.
Akdi Faiz Oranı ve Artışları: Bu form tarihi itibariyle geçerli olan akdi faiz oranı yukarıda yer almaktadır. Faiz oranında
değişiklik yapılması halinde, değişikliğin yürürlüğe girmesinden 30 (otuz) gün önceden kağıt üzerinde veya kalıcı veri
saklayıcısı aracılığıyla yazılı olarak tarafınıza bildirilir. Bildirim tarihinden itibaren en geç 60 (altmış) gün içinde
borcunuzun tamamını ödemeniz ve KMH kullanımına son vermeniz halinde faiz artışından etkilenmezsiniz.
KMH Ekstre Ücreti: KMH basılı ekstre ücreti yukarıda belirtilmiştir. Talep ederseniz elektronik ekstre ücretsizdir.
Ücretler nakden veya hesabınızdan tahsil edilir. Yeterli bakiye bulunmaması durumunda ücret KMH hesabınızdan
tahsil edilir ve faiz işler. Kamu kurum veya kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenen masraflar tarafınıza aittir. Gönderim
masrafları ile kamu kurum veya kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenen masraflarda meydana gelen leh ve aleyhteki
değişiklikler, değişiklik tarihinden itibaren tarafınıza yansıtılacaktır. Basılı ekstre ücretinin Banka ve Sigorta Muameleleri
Vergisi (BSMV) müşterinin KMH’da dahil tüm hesaplarından bankaca resen tahsil edilir.
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Sözleşmenin Feshi: KMH talebiniz üzerine borcunuzun ödenmesi suretiyle kapatılabileceği gibi, Banka iki ay önceden
bildirim yaparak ya da KMH ödemelerinin süresinde yapılmaması nedeniyle hesabın kat edilmesi hukuka aykırı
kullanım tespiti, yasal düzenlemeler, limitin kullanılmaması veya diğer haklı nedenlerle de derhal kullanıma kapatılabilir.
Banka bu durumu en geç fesihi takiben tarafınıza bildirir.
Gecikme Faiz Oranı ve Temerrüt: Bu form tarihi itibariyle geçerli olan gecikme faiz oranı yukarıda yer almaktadır. Her
ay hesap özeti ile bildirilen asgari tutar kadar ödeme yapmanız gerekir. Asgari ödeme tutarı o aya ait akdi faiz tutarı,
varsa basılı ekstre ücreti ile bunlara ait vergilerinden oluşur. Asgari ödeme tutarını son ödeme tarihine kadar
ödemezseniz gecikme durumu oluşur. Gecikme faizi olarak, asgari ödeme içerisinde anapara dışındaki tutarlara akdi
faiz işlemeye devam eder. Asgari ödeme tutarını üst üste en az üç hesap döneminde ödememeniz halinde KMH
limitiniz kullanıma kapatılıp, hesabınız kat edilir. Kat edilmesi ile tüm borç (ileride hesaba yansıyacak işlem, ücret ve
bunlara ait vergiler, diğer harcamalar dahil) muaccel hale gelir. Borcun muaccel hale gelmesiyle birlikte banka yazılı
olarak tebligat adresinize muacceliyet uyarısında bulunur. Bu tebligatın masrafı, tüm mevduat hesaplarınızdan
bankaca resen tahsil edilir ve/veya hesabınıza masraf borcu olarak yansıtılır.
Sigorta: KMH limiti verilmesi için herhangi bir sigorta şartı aranmamaktadır.
Teminat: KMH için teminat istenmesi durumunda, sözkonusu teminatlar ve bu teminatların edimlerinize karşılık olarak
alınan şahsi teminatlardan olması halinde her ne isim altında olursa olsun adi kefalet sayılır ve alacaklarınıza ilişkin
karşı tarafça verilen şahsi teminatlar diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça müteselsil kefalet sayılır.
Cayma Hakkı: KMH’dan KMH’ın açılışından itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart
ödemeksizin cayma hakkına sahipsiniz.Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin Bankamıza şube veya telefon
bankacılığı aracılığı ile yöneltilmiş olması yeterlidir. Cayma hakkınızı kullanmanız durumunda anaparayı ve KMH
Hesabınızın kullanıldığı tarihten anaparanın geri ödendiği tarihe kadar olan sürede tahakkuk eden faizi ve vergilerini
ve varsa basılı ekstre ücretini, en geç cayma bildirimini Bankaya göndermesinden sonra otuz gün içinde geri ödemekle
yükümlüsünüz. Bu süre içinde ödeme yapılmaması hâlinde KMH’dan cayılmamış sayılır. Faiz, akdî faiz oranına göre
hesaplanır.
Kredi Değerlendirme Sonucu: KMH başvurunuzun değerlendirilmesi sonucunun olumsuz olması halinde, akabinde
derhal ve ücretsiz olarak yazılı veya kalıcı veri saklayıcı ile bilgilendirilirsiniz.
Sözleşme Örneği: Bankacılık İşlemleri Sözleşmesi’nin bir örneğini düzenlenme tarihinden itibaren ilk yıl ücretsiz
olarak alma hakkınız bulunmaktadır.Bu form, HSBC Bankacılık İşlemleri Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçası
olup, ilgili sözleşme hükümlerine tabi olur.
İhtilafların çözümüne ilişkin bilgiler: Bu formda yer alan hizmete ilişkin uyuşmazlıklarda mevzuatta belirlenen
parasal sınırlar içinde ilçe merkezlerindeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilirsiniz.
Ayrıca, önce bankaya yaptığınız başvurunun reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması üzerine Türkiye Bankalar Birliği
nezdindeki Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti’ne de başvurabilirsiniz.
Sınırötesi bilgilendirme notu: Müşteri, yurtdışı yerleşiklik durumunda veya yurtdışı ziyareti esnasında, HSBC Bank
A.Ş`ye kendi isteği ile ulaşarak, talep ettiği ürün/hizmetlerin kendi talebi doğrultusunda sunulduğunu ve kendi talebi
doğrultusunda gerçekleştirildiğini, talep ettiği ürün/hizmetler ile ilgili bilgisi olduğunu, bu konuda HSBC BANK tarafından
kendisine herhangi bir bilgilendirme, telkin ve tavsiyede bulunulamayacağı hususunda uyarıldığını, kabul ve beyan
eder.
Geçerlilik Süresi: Bu sözleşme öncesi bilgilendirme formu, yukarıda belirtilmiş olan düzenlenme tarihinin mesai saati
bitimine kadar geçerlidir.
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Bankamızda KMH‘ınızın tanımlanacağı (bağlı olduğu) vadesiz TL hesabınızda yeterli bakiye
bulunmadığında;
 KMH limitiniz, nakit kullanım, tek seferlik para transferleri ve ödemeler ile KMH’ınızın bağlı olduğu
vadesiz hesabınızdan ödenmek üzere vermiş olduğunuz ve/veya vereceğiniz kredi kartı hesaptan
otomatik ödemelerine, kredi taksit ödemelerine, otomatik ödeme talimatlarına (fatura talimatları, SGK
prim ödemelerine vb.) , düzenli ödeme talimat (para transferleri, EFT, havale vb.) işlemine/ işlemlerine
açık olacaktır. Söz konusu işlemleriniz, vadesiz hesabınızda yeterli bakiye olmaması durumunda KMH
limitiniz kullanılarak KMH hesabınızdan gerçekleştirilecektir.
“Lütfen aşağıdaki metni kendi el yazınız ile yazınız.”
Başvurumun onaylanması halinde kredili mevduat hesabımın yukarıda belirtildiği şekilde kullanılacağını
kabul ediyorum ve onaylıyorum.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….
Müşteri İmzası : .........................................................
MÜŞTERİ

HSBC BANK A.Ş

Tarih: _____/_____/__________
Ad/Soyad:___________________________
“Lütfen aşağıdaki metni kendi el yazınız ile
Tamer Kılıçaslan
Bireysel Bankacılık
Müşteri Değer Yönetimi
Grup Başkanı

Murat Yılmaz
Bireysel Bankacılık
Şube Ağı
Grup Başkanı

yazınız
“Bu formun bir nüshasını elden teslim aldım.”
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