Değerli Müşterilerimiz,
Bankamız ile Tüketici Kredileri, Konut Finansmanı Kredileri ve Taşıt Kredileri kapsamında
imzalamış olduğunuz kredi sözleşmelerinde yer alan "Sigortalar ve Diğer Teminatlar", "Sigorta
Teminatı" ve Erken Taksit Ödemesi/ Ara Ödeme yada Erken Kapama durumundaki sigorta
uygulamalarına ilişkin maddeler 26 Eylül 2016 itibari ile güncellenmiştir.
Yapılan değişiklikler kredi bağlantılı olarak düzenlenmiş olan sigortalara ilişkindir. Bankamıza
iletmiş olduğunuz talebinize istinaden krediniz ile bağlantılı olarak Bankamızca yapılmış olan
veya başka bir kurumdan yaptırarak Bankamıza sunduğunuz ferdi kaza sigortası, kredili hayat
sigortası, konut sigortası, işyeri sigortası, kasko, DASK ve zorunlu trafik sigortalarının içeriğinde
yada teminatlarında bu maddelerin yeniden düzenlemesine bağlı olarak herhangi bir değişiklik
olmamıştır.
Güncellenen sözleşme metinlerinin ilgili bölümleri aşağıda belirtilmiştir. Krediniz ve
sigortalarınız ile ilgili sorularınız için şubelerimizi ziyaret edebilir, müşteri yetkililerimiz ile
görüşebilirsiniz.
Saygılarımızla,
HSBC Bank A. Ş.
TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ
I-GENEL ŞARTLAR
Madde 2- SİGORTA ve DİĞER TEMİNATLAR
Sigorta: Kredili hayat sigortası, konut/işyeri sigortası ve kasko sigortaları gibi ihtiyari(isteğe bağlı)
sigortalar mevzuat gereği yaptırılması zorunlu olmayan sigortalardır. Bu sigortalar Müşteri’nin yazılı
veya herhangi bir kayıtlı veri saklayıcısıyla Banka’ya ilettiği açık bir talebi yoksa, kredi ile bağlantılı
olarak yaptırılamaz. Müşteri, kredi bağlantılı olarak sigorta yaptırılmasını talep etmesi halinde sigorta
poliçelerini Banka’nın acentesi olduğu sigorta şirketinden veya dilediği başka bir sigorta şirketinden
yaptırabilir. Müşteri isterse, yeni bir sigorta yaptırmak yerine kredinin konusu, tutarı ve vadesi ile uyumlu
olması durumunda mevcut sigorta poliçelerini de sunabilir. Banka aracılığı ile sigorta yapılmak istenirse
sigorta primleri yukarıdaki tabloda gösterilmiştir. Her durumda sigorta poliçelerinde Banka dain-i
mürtehin (rehin alacaklısı) olmalıdır. Bankanın daini mürtehin olması; sigorta teminat tutarı içinden
kredinin kalan borcu kadar olan kısmının bankaya rehinli olması anlamına gelmektedir.
Madde 3- ERKEN TAKSİT ÖDEMESİ / ARA ÖDEME ya da ERKEN KAPAMA
Erken taksit ödeme/ara ödeme/erken kapama yapılması durumunda, müşterinin kredi bağlantılı sigorta
tercih formu ile ilettiği tercihine göre kredili hayat sigortası kredi borç yapısında gerçekleştirilen
değişikliğe göre yeniden düzenlenir veya müşteri talebine istinaden poliçe mevcut hali ile devam ettirilir
veya iptal edilir.
II-ÖZEL ŞARTLAR
Madde 7- İHTİYAÇ KREDİSİ
Sigorta Teminatı: Yukarıda Genel Şartlar bölümünde bilgisi verilen ihtiyari(isteğe bağlı) sigortalardan
olan kredili hayat sigortası, müşterinin açık yazılı veya kayıtlı veri saklayıcısı ile ilettiği talebine istinaden
Genel Şartlar bölümünde tariflendiği gibi yapılır. Sigorta poliçesinde Banka dain-i mürtehin (rehin
alacaklısı) olmalıdır.
Madde 8- NAKİT KARŞILIKLI TÜKETİCİ KREDİSİ
Sigorta Teminatı: Yukarıda Genel Şartlar bölümünde bilgisi verilen ihtiyari(isteğe bağlı) sigortalardan
olan kredili hayat sigortası, müşterinin açık yazılı veya kayıtlı veri saklayıcısı ile ilettiği talebine istinaden
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Genel Şartlar bölümünde tariflendiği gibi yapılır. Sigorta poliçesinde Banka dain-i mürtehin (rehin
alacaklısı) olmalıdır.
Madde 9- KENDİ KONUTU İPOTEKLİ BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ
Sigorta Teminatı: 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereği zorunlu olan deprem sigortasının (DASK)
yapılması ve yıllık olarak yenilenmesi Müşteri’nin yazılı veya kayıtlı veri saklayıcısıyla Banka’ya ilettiği
açık talebinin alınması ile yapılır. Müşteri, zorunlu deprem sigortasını dilediği başka bir sigorta
şirketinden de yaptırarak Bankamıza sunabilir. DASK poliçesinde Banka dain-i mürtehin (rehin
alacaklısı) olmalıdır. Yukarıda Genel Şartlar bölümünde bilgisi verilen ihtiyari(isteğe bağlı) sigortalardan
olan konut veya kredili hayat sigortası, müşterinin açık yazılı veya kayıtlı veri saklayıcısı ile ilettiği
talebine istinaden Genel Şartlar bölümünde tariflendiği gibi yapılır.
Erken Taksit Ödeme/Ara Ödeme yada Erken Kapama (Erken Ödeme Tazminatı): Erken taksit
ödeme/ara ödeme/erken kapama yapılması durumunda, müşterinin kredi bağlantılı sigorta tercih formu
ile ilettiği tercihine göre kredili hayat sigortası kredi borç yapısında gerçekleştirilen değişikliğe göre
yeniden düzenlenir veya müşteri talebine istinaden poliçe mevcut hali ile devam ettirilir veya iptal ettirilir.
Madde 10- ÜÇÜNCÜ ŞAHIS KONUTU İPOTEKLİ BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ
Sigorta Teminatı: 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereği zorunlu olan deprem sigortasının (DASK)
yapılması ve yıllık olarak yenilenmesi Müşteri’nin yazılı veya kayıtlı veri saklayıcısıyla Banka’ya ilettiği
açık talebinin alınması ile yapılır. Müşteri, zorunlu deprem sigortasını dilediği başka bir sigorta
şirketinden de yaptırarak Bankamıza sunabilir. DASK poliçesinde Banka dain-i mürtehin (rehin
alacaklısı) olmalıdır. Yukarıda Genel Şartlar bölümünde bilgisi verilen ihtiyari(isteğe bağlı) sigortalardan
olan konut veya kredili hayat sigortası, müşterinin açık yazılı veya kayıtlı veri saklayıcısı ile ilettiği
talebine istinaden Genel Şartlar bölümünde tariflendiği gibi yapılır.
Madde 11- KENDİ İŞ YERİ İPOTEKLİ BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ
Sigorta Teminatı: 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereği zorunlu olan deprem sigortasının (DASK)
yapılması ve yıllık olarak yenilenmesi yazılı veya kayıtlı veri saklayıcısıyla Banka’ya ilettiğiniz açık
talebinizin alınması ile yapılır. Yine aynı kanunun hükümlerine istinaden mesken olarak inşa edilmiş
binaların içinde yer alan ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler de zorunlu
deprem sigortasına tabidir. Kanun kapsamında olsalar dahi tamamı ikamet dışı amaçlarla kullanılan
binalar zorunlu deprem sigortasına tâbi değildir. Müşteri, zorunlu deprem sigortasını dilediği başka bir
sigorta şirketinden de yaptırarak Bankamıza sunabilir. DASK poliçesinde Banka dain-i mürtehin (rehin
alacaklısı) olmalıdır. Yukarıda Genel Şartlar bölümünde bilgisi verilen ihtiyari(isteğe bağlı) sigortalardan
olan işyeri veya kredili hayat sigortası, müşterinin açık yazılı veya kayıtlı veri saklayıcısı ile ilettiği
talebine istinaden Genel Şartlar bölümünde tariflendiği gibi yapılır.
KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMESİ
Madde 2- SİGORTA ve DİĞER TEMİNATLARI
Sigorta :
 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereği zorunlu olan deprem sigortasının (DASK) yapılması ve
yıllık olarak yenilenmesi Müşteri’nin yazılı veya kayıtlı veri saklayıcısıyla Banka’ya ilettiği açık
talebinin alınması ile yapılır. Müşteri, zorunlu deprem sigortasını dilediği başka bir sigorta
şirketinden de yaptırarak Bankamıza sunabilir.
 Kredili hayat sigortası ve konut sigortası ihtiyari(isteğe bağlı) sigortalar olup mevzuat gereği
yaptırılması zorunlu olmayan sigortalardır. Bu sigortalar Müşteri’nin yazılı veya kayıtlı veri
saklayıcısıyla Banka’ya ilettiği açık bir talebi yoksa, kredi ile bağlantılı olarak yaptırılamaz. Müşteri,
kredi bağlantılı olarak sigorta yaptırılmasını talep etmesi halinde sigorta poliçelerini Banka’nın
acentesi olduğu sigorta şirketinden veya dilediği başka bir sigorta şirketinden yaptırabilir. Müşteri
isterse, yeni bir sigorta yaptırmak yerine kredinin konusu, tutarı ve vadesi ile uyumlu olması
durumunda mevcut sigorta poliçelerini sunabilir. Banka aracılığı ile sigorta yapılmak istenirse sigorta
primleri yukarıdaki tabloda gösterilmiştir.
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Her durumda sigorta poliçelerinde Banka dain-i mürtehin(rehin alacaklısı) olmalıdır. Bankanın daini
mürtehin olması; sigorta teminat tutarı içinden kredinin kalan borcu kadar olan kısmının bankaya
rehinli olması anlamına gelmektedir.
Madde 4- ERKEN TAKSİT ÖDEME / ARA ÖDEME ya da ERKEN KAPAMA ( ERKEN ÖDEME
TAZMİNATI)
Erken taksit ödeme/ara ödeme/erken kapama yapılması durumunda, müşterinin kredi bağlantılı sigorta
tercih formu ile ilettiği tercihine göre kredili hayat sigortası kredi borç yapısında gerçekleştirilen
değişikliğe göre yeniden düzenlenir veya müşteri talebine istinaden poliçe mevcut hali ile devam ettirilir
veya iptal edilir.
TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ
Madde 2- SİGORTA TEMİNATI
Sigorta :
 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereği zorunlu olan KTK Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortasının
(Trafik Sigortası) yapılması ve yıllık olarak yenilenmesi Müşteri’nin yazılı veya kayıtlı veri
saklayıcısıyla Banka’ya ilettiği açık talebinin alınması durumunda yapılır. Müşteri, KTK Zorunlu Mali
Mesuliyet sigortasını dilediği başka bir sigorta şirketinden de yaptırarak Bankamıza sunabilir.
 Kredili hayat sigortası ve kasko sigortası ihtiyari(isteğe bağlı) sigortalar olup mevzuat gereği
yaptırılması zorunlu olmayan sigortalardır. Bu sigortalar Müşteri’nin yazılı veya kayıtlı veri
saklayıcısıyla Banka’ya ilettiği açık bir talebi yoksa, kredi ile bağlantılı olarak yaptırılamaz. Müşteri,
kredi bağlantılı olarak sigorta yaptırılmasını talep etmesi halinde sigorta poliçelerini Banka’nın
acentesi olduğu sigorta şirketinden veya dilediği başka bir sigorta şirketinden yaptırabilir. Müşteri
isterse, yeni bir sigorta yaptırmak yerine kredinin konusu, tutarı ve vadesi ile uyumlu olması
durumunda mevcut sigorta poliçelerini sunabilir. Banka aracılığı ile sigorta yapılmak istenirse sigorta
primleri yukarıdaki tabloda gösterilmiştir.
 Her durumda sigorta poliçelerinde Banka dain-i mürtehin(rehin alacaklısı) olmalıdır. Bankanın daini
mürtehin olması; sigorta teminat tutarı içinden kredinin kalan borcu kadar olan kısmının bankaya
rehinli olması anlamına gelmektedir.
Madde 4- ERKEN TAKSİT ÖDEMESİ / ARA ÖDEME ya da ERKEN KAPAMA
Erken taksit ödeme/ara ödeme/erken kapama yapılması durumunda, müşterinin kredi bağlantılı sigorta
tercih formu ile ilettiği tercihine göre kredili hayat sigortası kredi borç yapısında gerçekleştirilen
değişikliğe göre yeniden düzenlenir veya müşteri talebine istinaden poliçe mevcut hali ile devam ettirilir
veya iptal edilir.
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