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HESAP REHNİ SÖZLEŞMESİ
İşbu sözleşme, taraflar (Banka ile Borçlu/Rehin Veren) arasında akdedilmiş Kredi Sözleşmesinin eki ve
ayrılmaz parçası hükmünde olup, bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde tebligat, uygulanacak hukuk ve
yetkili mahkeme, Bankanın takas, mahsup ve virman yetkileri başta olmak üzere Kredi Sözleşmesinde yer alan
hükümlerin geçerli ve bağlayıcı olacağını taraflar gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
TARAFLAR:
Banka
: Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Rehin Veren : _____________________________
Lehine Rehin Verilen Borçlu(lar):
1)__________________________________________
2)__________________________________________
3)__________________________________________
AMAÇ:
İşbu sözleşme Bankanın kullandırdığı krediler ve bu çerçevede imzalanan kredi sözleşmeleri ve mevzuat gereği
kredi sayılan işlemler nedeniyle, gerek Rehin Verenin ve gerekse yukarıda borçlu olarak zikredilen kişilerle,
Kredi Sözleşmesinde borçlu/müşteri olarak veya sair sıfatlarla imzası bulunan kişilerin Bankaya karşı doğmuş
ve/veya bundan sonra doğacak bilcümle borçlarının teminatını teşkil etmek üzere Rehin Verenin, aşağıda
belirtilen hesaplarının ve bu hesaplardaki hak ve alacaklarının rehin, temlik ve teslimi için tanzim ve imza
edilmiştir.
ŞARTLAR:
1) Rehin Veren, gerek kendisinin ve gerekse yukarıda borçlu olarak zikredilen kişilerle, Kredi Sözleşmesinde
borçlu/müşteri olarak veya sair sıfatlarla imzası bulunan kişilerin Bankaya karşı doğmuş ve doğacak olan tüm
borçlarının (henüz muaccel olmasa dahi tüm borç ve risklerinin) teminatlarından birisi olarak; aşağıda yazılı
bulunanlar ile Banka nezdindeki mevcut ve ileride açılacak ve/veya yine aşağıda yazılı Banka veya diğer
bankalar nezdindeki (mevcut veya daha sonra açacağı) hesaplarını ve bu hesaplardaki nakitlerin tamamı ile kâr
paylarını ve sair getirilerini, bu hesaplara tevdi edeceği çekleri ve bonoları ve bunların tahsilinde bedellerini
(nakitleri doğrudan alacağa mahsup edebilme yetkisi ile) Banka lehine rehnetmiş, Banka da rehni kabul etmiştir.
2)Rehinli hesaplardan, Bankanın onayı ile zaman zaman para çekilip, yatırılsa dahi, bu durum rehnin
geçerliliğini etkilemez ve Bankanın rehin hakkını haleldar etmez. Taraflar bu hususu dönülemez biçimde kabul
ile konuya ilişkin tüm haklarından peşinen feragat etmişlerdir.
3)Alacak varlığının ve miktarının tespitinde Bankanın muhasebesinin, defter ve sair kayıtlarının esas
alınacağını; bunların HMK m.193 anlamında kesin delil olacağını Rehin Veren peşinen gayrikabili rücu kabul ve
taahhüt eder.
4)Sözleşmenin süresi; hesaplar üzerindeki rehnin Banka tarafından kaldırıldığının Rehin Verene, Bankayı
temsil ve ilzama yetkili kişilerin geçerli bir biçimde imzalayacağı belge ile açıkça ve yazılı olarak bildirilmesine
kadardır.
5)Banka tek başına müracaat ile rehni ilgilisinin kayıtlarına işletmeye ve ilgilisinden teyit almaya yetkilidir.
Rehin konusu hesaplara ilişkin bilgiler:
Banka ve/veya Şube adı :
Hesap numarası
:
BANKA
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REHİN VEREN

