GARANTİ TAAHHÜTNAMESİ/ تعهد بالضمان
Sayın,
KUVEYT TÜRK
Katılım Bankası A.Ş.
,السادة
شركة بنك الكويتي التركي التشاركي المسهامة
Şirketimizden hizmet/ürün satın almak amacıyla Bankanızdan
kredi kullanmak isteyen Müşterilere; İhtiyaç kart ürünün tahsis
edilmesi ve kart ile tarafımıza vereceğiniz POS makinesinden
ürün/hizmet bedelinin çekildikten sonra tahsil tutarın Şirketimizin
Bankanız nezdindeki ……… numaralı hesabımıza yatırılması
halinde;

في حال تم تخصيص منتج بطاقة الحاجة للعمالء الراغبين
منتج من/ب استخدام قرض من بنككم من أجل شراء خدمة
شركتنا وإيداع مبلغ التحصيل الذي تم سحبه من البطاقة لسد
 الذي ستقومونPOS الخدمة عبر جهاز الـ/قيمة المنتج
 لدى بنككم؛......... بتوفيره لنا وذلك في حساب شركتنا رقم

Hesabımıza yatırılacak tutarlardan aşağıdaki oranlar (ya da
Bankanızca resen güncellenip, aşağıda bildirdiğimiz kayıtlı
elektronik posta adresimize gönderilecek oranlar1) üzerinden katkı
payı kesintisinin peşinen ve resen yapılmasını, kesinti sonrası
kalan bakiyenin yukarıda belirttiğimiz hesabımıza aktarılmasını;
Bankanızı oranları resen güncelleme konusunda gayrikabili rücu
olarak yetkilendirdiğimizi; konuya ilişkin tüm itiraz defi ve sair
haklarımızdan feragat eylediğimizi;

نقر ونصرح ونتعهد بشكل ال رجعة فيه أنه سيتم خصم
حصة المساهمة مقدما ومباشرة من المبالغ المودعة في
 التي1حسابنا على حسب النسب الموضحة أدناه (أو النسب
سيتم تحديثها من قبل بنككم مباشرة وإرسالها إلى عنوان
بريدنا اإللكتروني المسجل والخاص بنا الذي قمنا بتبليغه
في األسفل) وتحويل الرصيد المتبقى بعد الخصم إلى حسابنا
 وأننا قد خولنا بنككم بتحديث النسب بشكل،المذكور أعاله
نهائي وتنازلنا عن جميع حقوقنا للمطالبة بالطعن والدفاع
وسائر الحقوق األخرى المتعلقة بهذا الشأن؛

PEŞİN TL الليرة التركية مقد ًم ا
VADE/األجل

KATKI PAYI/ حصة المساهمة

ORAN/النسبة

DOSYA MASRAFI/رسم المعاملة

12
18
24
36
48

Bankaca resen güncellenip KEP ve/veya elektronik posta adresimize gönderilen oranların, gönderildiği gün sonu itibariyle
tarafımıza tebliğ edilmiş sayılacağını ve en erken gönderim tarihinden üç iş günü sonra uygulanmaya başlanacağını bildiğimizi
ve kabul ettiğimizi beyan ile konuya ilişkin bilcümle haklarımızdan peşinen ve gayrikabili rücu feragat ederiz./
أو إلى عنوان بريدنا اإللكتروني/ نقر بأننا على دراية تامة ونقبل بأن النسب التي تم تحديثها مباشرة من قبل البنك و إرسالها إلى عنوان بريدنا اإللكتروني المسجل و1
ست ُعتبرعل أنها قد تم تبليغها إلىينا باعتبار نهاية اليوم الذي تم إرسالها فيه وسيتم المباشرة بتطبيقها بعد ثالثة أيام من تاريخ اإلرسال على أقرب تقدير وأننا نتنازل
.مسبقًا وبشكل ال رجعة فيه عن جميع حقوقنا
1
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PEŞİN USD الدوالر األمريكي مقد ًم ا
VADE/األجل

KATKI PAYI/ حصة المساهمة

ORAN/النسبة

DOSYA MASRAFI/رسم المعاملة

12
18
24
36
48

PEŞİN EUROاليورو مقد ًما
VADE/األجل

KATKI PAYI/ حصة المساهمة

ORAN/النسبة

DOSYA MASRAFI/رسم المعاملة

12
18
24
36
48

Ayrıca;
1-) Satılan ürün/verilen hizmet ile ilgili olarak Müşterinin Şirketimizden
ve/veya Bankanızdan herhangi bir hak talebinde bulunması halinde,
bu talebin tarafımıza yazılı iletilmesi ile bu talebe muhatap olmayı ve
Bankanızı taleple ilgili her türlü sorumluluk ve yükümlülükten
kurtarmayı; şayet kurtarmaz/kurtaramaz isek, Bankanıza bu nedenle
yöneltilebilecek her türlü tazminat veya zarar, ziyanı veya Bankanızın
ödemek zorunda kaldığı bedelleri, ilk yazılı talebinizden itibaren 3 gün
içerisinde derhal ve defaten Bankanıza ödemeyi; söz konusu yazılı
talepten itibaren 3 gün içinde ödeme yapılmaması durumunda
Bankanızın mezkur bedelleri rehinli hesabımızdan resen mahsuba
yetkili olduğunu,

كما أننا؛
 ) نقبل ونوافق ونتعهد بشكل غير قابل للنقض أننا في حالة-1
أو مصرفكم فيما يتعلق/مطالبة العميل بأي حقوق من شركتنا و
 وبمجرد توصيل هذا الطلب إلى، الخدمة المقدمة/بالمنتج المباع
 سنعالج هذا الطلب وسنعفي بنككم من أية،طرفنا خطيًا
مسؤوليات والتزامات وأننا إذا عجزنا عن ذلك سنقوم بدفع جميع
التعويضات واألضرار والخسائر التي قد يتعرض لها بنككم لهذا
 دفعة واحدة،السبب أو المبالغ التي اضطر بنككم إلى دفعها
 وأن، أيام من طلبكم الكتابي األول3 وعلى الفور في غضون
بنككم له الحق في استقطاع المبالغ المذكورة مباشرة من حسابنا
 أيام من تقديم الطلب3 المرهون وذلك في حال لم يتم الدفع خالل
،الكتابي

) وأن المحاكم ومديريات التنفيذ الموجودة في اسطنبول-2
2-)İşbu taahhütnamemiz ile ilgili doğacak olan ihtilafların hallinde (المركز) هي المخولة في حل النزاعات التي تتولد حول تعهدنا
İstanbul (Merkez) mahkeme ve icra dairelerinin yetkili olduğunu;
هذا؛
3-)Aşağıdaki adresimizin tebligat adresimiz olduğunu ve adres ) وأن عناويننا المذكورة أدناه هي عنوان التبليغ الخاص بنا-3
değişikliğini yazılı olarak Bankanıza bildirilmediğimiz sürece, bu إخطارا
وأن أي إشعار يتم إرساله إلى هذا العنوان سيعتبر
ً
adrese yapılacak her türlü tebligatın geçerli tebligat sayılacağını;
صال ًحا وذلك ما لم نقم بإبالغ بنككم عن أي تغيير في العنوان؛
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4-)İşbu taahhüdümüz nedeniyle, doğmuş ve doğacak tüm vergi, harç
ve sair masrafların Şirketimize ait olacağını; bunlarla birlikte
Bankanıza karşı doğmuş ve doğacak tüm borç ve yükümlülüklerimizin
teminatını teşkil etmek üzere; Bankanız nezdindeki hak ve
alacaklarımız ile her türlü hesaplarımız, adımıza gelmiş/gelecek
havaleler üzerinde Bankanız lehine rehin hakkı tesis ettiğimizi ve
Bankanıza gayrikabil-i rücu mahsup yetkisi verdiğimizi;gayrikabil-i
rücu kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

) وأن جميع الضرائب والرسوم والمصاريف األخرى على-4
اختالف صورها وأشكالها الناشئة والتي تنشأ بسبب تعهدنا هذا
ستعود ج ّل مسؤوليتها إلى شركتنا؛ وباإلضافة إلى ذلك حيث أننا
قمنا بإنشاء حقوق الرهن لصالح بنككم على جميع حقوقنا
ومستحقاتنا وعلى جميع الحسابات الخاصة بنا والتحويالت
والمستقبلة باسمنا وذلك لضمان وتغطية جميع/ الحاضرة منها
 وأننا قمنا،ديوننا والتزاماتنا المتولدة والتي ستتولد تجاه بنككم
.بتخويل بنككم بالقيام باالستقطاعات بشكل نهائي
.

DELİL SÖZLEŞMESİ/ عقد اإلثبات:
Bankanızla aramızda çıkabilecek olası her türlü anlaşmazlıkta, öncelikle ve özellikle elektronik posta, KEP
yazışmalarının, Bankanızın her türlü kayıtlarının, defterlerinin, muhasebe, bilgisayar, mikrofilm, mikrofiş, ses, görüntü
ve sair kayıtlarının ve belgelerinin esas alınacağını, bunların Hukuk Muhakemeleri Kanunu m.193 anlamında kesin ve
münhasır delil olacağını, bunların içeriğini ve doğruluğunu kabul ettiğimizi, gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt
ederiz. /
نقبل ونقر ونتعهد بشكل ال رجعة فيه أن في أي نزاع قد ينشب بيننا وبين بنككم بأنه سيتم للجوء بشكل خاص وقبل كل شيء إلى مراسالت
بنككم عبر البريد اإللكتروني والبريد اإللكتروني المسجل وجميع سجالته على اختالف أنواعها من الدفاتر وسجالت المحاسبة والكومبيوتر
والميكروفيلم والميكروفيش والسجالت الصوتية وا لمرئية والسجالت والوثائق االخرى الخاصة به وأن هذه ستكون أدلة قاطعة بالمعنى الوارد
. من قانون المحاكمات المدنية وأننا قد وافقنا على محتواها وصحتها193 في المادة رقم

………………………………….
Adres/ العنوان:
Elektronik Posta Adresi 2/ عنوان البريد اإللكتروني: _____@___________

Bu e-posta adresine gönderilen iletilerin en geç gönderildiği gün sonu itibariyle tarafımıza tebliğ edilmiş sayılacağını tekraren
ve gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederiz./
 نقبل ونقر ونتعهد مجددًا و بشكل ال رجعة فيه بأن الرسائل المرسلة إلى عنوان البريد اإللكتروني هذا ستُعتبر على أنها قد تم تبليغها إلينا باعتبار نهاية اليوم الذي تم2
.إرسالها على أبعد تقدير
2
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