GARANTİ TAAHHÜTNAMESİ / GUARANTEE COMMITMENT
Sayın KUVEYT TÜRK Katılım Bankası A.Ş.
Dear KUVEYT TÜRK Participation Bank Inc.
Şirketimizden mal satın almak amacıyla Bankanızdan kredi In the event that the customers who want to use loan from
kullanmak isteyen Müşterilere; kredi kullandırılması ve kredi your Bank for the purpose of purchasing goods from our
tutarının tamamının Bankanız lehine tesis edilecek Company are provided with loans and the total amount of
teminatların (rehin, haciz, mülkiyeti muhafaza vb.) tesisini the loan is deposited in our Company's account number
beklemeksizin, Şirketimizin Müşteri adına keseceği (asıl ……….…at your Bank, following the submission of the
veya proforma) faturanın Bankanıza ibrazını müteakip, invoice (original or proforma) to be issued by our Company
Şirketimizin Bankanız nezdindeki ……………numaralı on behalf of the Customer, without waiting for the
hesabımıza yatırılması halinde;
establishment of guarantees (pledge, foreclosure,
1- Hesabımıza yatırılan kredi tutarlarından, aşağıdaki reservation of title etc.) to be established for the benefit of
oranlar (ya da Bankanızca resen güncellenip, aşağıda your Bank;
bildirdiğimiz kayıtlı elektronik posta adresimize 1- We declare that the contribution fee will be deducted
gönderilecek oranlar1) üzerindenkatkı payı kesintisinin from the loan amounts deposited in our account based on
peşinen ve resen yapılmasını, kesinti sonrası bakiyenin the following rates (or the rates that will updated by your
yukarıda belirttiğimiz hesabımıza aktarılmasını; Bankanızı Bank ex officio and be sent to our registered e-mail
oranları resen güncelleme konusunda gayrikabili rücu address below1 in advance and ex officio, and the balance
olarak yetkilendirdiğimizi; konuya ilişkin tüm itiraz defi ve shall will be transferred to our account mentioned above
sair haklarımızdan feragat eylediğimizi; ;
after deduction; and that we authorize your Bank to update
the rates ex officio; that we have waived all of our rights of
refusal of objections and other rights;

VADE/MATURITY
12
18
24
36
48

VADE/MATURITY
12
18
24
36
48

PEŞİN TL /IN CASH TRY
KATKI PAYI/CONTRIBUTION ORAN/RATE
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

PEŞİN USD /IN CASH USD
KATKI PAYI/CONTRIBUTION ORAN/RATE
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

DOSYA MASRAFI/FILING FEE
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

DOSYA MASRAFI/FILING FEE
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

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.
1 We declare we know that the rates that have been updated by the Bank ex officio and sent to our REM and/or e -mail
address will be deemed to have been notified to us from the end of the day they were sent, and that we will be
started to be implemented three business days after the sending date at the earliest and we waive all of our rights that
are relevant to the subject in advance and irrevocably.
1
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PEŞİN EURO/IN CASH EURO
VADE/MATURITY

KATKI PAYI/CONTRIBUTION ORAN/RATE

DOSYA MASRAFI/FILING FEE

12

0.00%

0.00%

18

0.00%

0.00%

24

0.00%

0.00%

36

0.00%

0.00%

48

0.00%

0.00%

2Şirketimiz hesabına yatırılan kredi tutarı proforma
faturaya istinaden ise; ödeme tarihini müteakip en geç 15
(onbeş) gün içerisinde asıl faturayı keserek Bankanıza ibraz
edeceğimizi; proforma fatura tutarı ile asıl fatura tutarı
arasında kesinlikle farklılık olmayacağını; şayet asıl fatura
bedeli proforma fatura bedelinden düşük olursa, proforma
fatura ile asıl fatura arasındaki farkın 10 (On) katı tutarındaki
ceza-i şart bedelini hiçbir ihtar ve ihbar keşidesine ve hüküm
istihsaline lüzum olmaksızın derhal Bankanıza
ödeyeceğimizi; bu sebeple Bankanıza uygulanabilecek idari
yaptırımların tamamını da ilk yazılı talebinizi müteakip,
derhal ve defaten Bankanıza ödeyeceğimizi;
Ayrıca;
1-)Satılan mal 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,
2-)İşbu taahhütnamemiz ile ilgili doğacak olan ihtilafların
hallinde İstanbul (Merkez) mahkeme ve icra dairelerinin
yetkili olduğunu;
3-)Aşağıdaki adresimizin tebligat adresimiz olduğunu ve
adres değişikliğini yazılı olarak Bankanıza bildirilmediğimiz
sürece, bu adrese yapılacak her türlü tebligatın geçerli
tebligat sayılacağını;
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

2We accept, declare and undertake irrevocably that,
in case the amount of loan deposited to our company's
account is based on the proforma invoice; we will issue and
submit to your Bank the original invoice within 15 (fifteen)
days at the latest following the payment date; that there will
be absolutely no difference between the proforma invoice
amount and the original invoice amount; that, if the original
invoice value is lower than the proforma invoice, we will pay
the penalty of 10 (ten) times the difference between the
proforma invoice and the original invoice to your Bank
immediately without the need for issuance of any warning or
notice or court order; that we will pay all the administrative
sanctions applicable to your Bank for this reason to your
Bank immediately and at once after your first written
request;
In addition;
1-)That, in the event that the Customer makes a claim
against our Company and/or Your Bank in relation to the
goods sold, we will deal with this request with the
submission of this request to us in writing, release your Bank
from any responsibility and liability related to the request;
that, if we do not/cannot release, we will pay your Bank
immediately and at once any claims, damages or losses
incurred by your Bank or costs your Bank has to pay within
3 days of your first written request; that, in the event that
payment is not made within 3 days following the written
request, your Bank is authorized to deduction from our
pledged account the aforementioned amounts,
2-)That Istanbul (Central) courts and enforcement offices
are authorized to settle any disputes arising from this
commitment;
3-)That our below address is our notification address and
that any notification to this address will be deemed to be a
valid notification unless we notify your Bank in writing of the
change of address;
4-)That all taxes, fees and other expenses arisen or to arise
due to our commitment shall belong to our Company; that,
however, in addition to these, we have established pledge
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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.
DELİL SÖZLEŞMESİ:
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.

of claim for the benefit of your Bank on our rights and
receivables at your Bank and all our accounts, transfers
made/to be made to us, in order to constitute the guarantee
of all our debts and liabilities that have arisen or to arise
against your Bank and that we grant your Bank irrevocable
authority to deduct;
EVIDENTIAL AGREEMENT:
We accept, declare and undertake irrevocably that, in all
kinds of disputes that may arise between us and your Bank,
first and foremost, electronic mail correspondence, KEP
(Registered E-mail) correspondence, all kinds of records of
your Bank, books, accounting, computer, microfilm,
microfiche, sound, image and other records and documents
will be taken as basis, that they will be definite and exclusive
evidence in the sense of article 193 of Code of Civil
Procedure and that we accept the content and accuracy of
them.

MÜŞTERİ / CUSTOMER : ………………………………….

Adres / Address:
Elektronik Posta Adresi2 / Electronic Mail Address2: _____@___________

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.
2 We accept, declare and warrant that the messages sent to this e-mail address will be deemed to have been
communicated to us from the end of the day at which they were sent at the latest.
2
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