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OTOMATİK TAHSİLAT SİSTEMİ TAAHHÜTNAMESİ ve ÖDEME PLANI  

-HIZLI FİNANSMAN ve ŞUBE KANALI- 

 

1. TANIMLAR 

BANKA: Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. 

MÜŞTERİ: İşbu finansman taahhütnamesini imzalayan ve KURUM’dan mal veya hizmet satın alan, 

BANKA nezdinde hesabı, kredi kartı ve/veya finansörü bulunan gerçek veya tüzel kişidir. 

KURUM: MÜŞTERİ’nin BANKA tarafından adına açılmış hesaplardan ve/veya tahsis ettiği kredi 

kartlarından ve/veya finansörden düzenli ödeme talimatı vererek mal ve/veya hizmet satın aldığı gerçek 

veya tüzel kişidir. 

TAKSİT: KURUM tarafından MÜŞTERİ ile mutabık kalınarak belirlenen, MÜŞTERİ’nin BANKA 

nezdindeki hesaplarına ve/veya Banka tarafından tahsis edilen kredi kartlarına ve/veya finansörüne borç 

yansıtılacak olan ve müşterinin BANKA’ya ödemekle yükümlü olduğu  aylık düzenli ödemelerdir. 

ÖDEME PLANI: MÜŞTERİ’nin toplam taksit tutarını, taksit günlerini ve tutarlarını gösteren belgedir. 

Başvuru esnasında KURUM, MÜŞTERİ’ye imzalatır ve BANKA’ya gönderir. 

2. TAAHHÜTNAMENİN KONUSU 

İşbu taahhütnamenin konusu; MÜŞTERİ’nin, KURUM’dan satın almış olduğu mal ve/veya hizmet 

bedeline ilişkin taksitlerin BANKA nezdindeki Müşteriye ait hesaplar veya Banka’nın Müşteriye tahsis 

ettiği, kredi kartları veya finansör kullanılarak tahsil edilmesi ve KURUM hesaplarına ödenmesidir.  İşbu 

taahhütname, Banka ile MÜŞTERİ arasında imzalanan “Bankacılık İşlemleri Sözleşmesi’nin”, “Kredi 

Kartı Üyelik Sözleşmesi’nin”, Finansör Sözleşmesi’nin” eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. Bu 

taahhütnamede düzenlenmeyen konularda “Bankacılık İşlemleri Sözleşmesi”, “Kredi Kartı Üyelik 

Sözleşmesi” ve “Finansör Sözleşmesi”nin ilgili hükümleri uygulanacaktır.  

3. SÜRE 

İşbu taahhütnamenin imzalanmasından itibaren 3 yıldır. 

4. TAKSİT BEDELLERİNİN ÖDENMESİ 

a) İşbu taahhütnamenin sonunda yer alan Ödeme Planı'nda belirtilen taksitlerin, son ödeme günü 

saat 19:00’a kadar otomatik ve öncelikli olarak işbu taahhütnamede belirtilen hesabımdan tahsil 

edileceğini, bu saate kadar hesabımı müsait hale getireceğimi, hesabımın müsait olmaması 

durumunda ise taksitlerin ödenmesi amacıyla talimat verdiğim aktif kredi kartımdan veya 

yalnızca KURUM taksitinin ödenmesi amacıyla tarafıma tahsis edilen finansörümden tahsil 

edileceğini, hesabımın bir taksitin toplam tutarını karşılayacak bakiyeye sahip olmaması 

durumunda, hesaptaki mevcut tutarın tahsil edileceğini, kalan bakiyenin ise aktif kredi kartımdan 

veya finansörümden tahsil edileceğini, 

 

b) KURUM’a olan borcuma ait taksit ödemelerimin ödeme planına tanımlı BANKA nezdinde 

bulunan hesabımdan ve/veya kredi kartımdan/finansörümden yalnızca son ödeme gününde 

otomatik olarak tahsil edileceğini, ödeme günü sonrasında ise ödemenin manuel olarak 

tarafımdan bizzat gerçekleştirilmesi gerektiğini, KURUM’a olan ödememin gecikmesinden 

dolayı BANKA’ya karşı doğacak herhangi bir hak ve alacağımın olmadığını, 
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c) Kredi kartıma ve/veya finansörüme borç kaydedilmiş bulunan, mal ve/veya hizmet bedeline 

ilişkin taksitleri kredi kartı ve/veya finansör harcama kalemi olarak kabul ettiğimi ve kredi 

kartımın ve/veya finansörümün son ödeme gününde varsa diğer harcamalarım ile birlikte 

ödeyeceğimi, aksi halde BANKA’nın Kredi Kartı Üyelik Sözleşmesi ve/veya Finansör 

Sözleşmesi’nde belirtilen şekilde borcumun muaccel hale geleceği ve temerrüt hükümlerinin 

geçerli olacağını 

 

d) BANKA’nın KURUM’a olan vadesi gelmemiş diğer tüm taksitlerimden dolayı  KURUM’a karşı 

bir sorumluluğu olmadığını, tüm sorumluluğun tarafıma ait olduğunu, 

 

e) KURUM’a doğrudan ödemede bulunmayacağımı, 

 

f) İletişim ve ekonomik durumuma ilişkin bilgilerimin KURUM tarafından BANKA ile 

paylaşılmasına açıkça muvafakat ettiğimi  

kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

5. KANUNİ İKAMETGÂH, YETKİLİ MAHKEME VE YAZILI DELİL SÖZLEŞMESİ 

İşbu taahhütnamede yer alan hususların yerine getirilmesi ve gerekli tebligatın yapılabilmesi için aşağıda 

belirttiğim ve BANKA’ya daha önce bildirdiğim adresimin aynı ve yasal ikametgâhım olduğunu beyan 

eder, adres değişikliğimi yazılı olarak BANKA’ya bildirmediğim takdirde, bu adrese yapılacak 

tebligatın tarafıma usulüne uygun olarak tebliğ edilmiş sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

İşbu taahhütname ile ilgili konularda doğabilecek her türlü ihtilaflarda, BANKA kayıtlarının ve 

belgelerinin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi mucibince kesin delil olduğunu, İstanbul 

(Çağlayan-Merkez) Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili kılındığını kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

6. DİĞER ŞARTLAR 

İşbu taahhütname, ilgili konularda 7 (yedi) maddeden oluşmuş olup ...…./...…./201... tarihinden 

itibaren …………… süreyle geçerli olmak üzere tüm şartları gayrikabilirücu olarak tarafımca 

imzalanmıştır. 

7. ÖDEME PLANI 

Kurum Adı  

Müşteri Adı  

Müşteri No (Borcu Ödeyen)  

Borçlu Adı (Borcu Ödenen)  

Borçlu Numarası (TC/Poliçe 

No/ Site No. Vs.) 
 

Toplam Ödeme Tutarı  

İlk Taksit Tarihi  
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SIRASI TAKSİT TARİHİ TAKSİT TUTARI (TL) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

 

Müşterinin İletişim Bilgileri 

Ev Adresi: 

İş Adresi: 

Tel: Ev: 0(.....)….............…..İş: 0(.....)…...........….. Cep: 0(.….) ……............…........ 

E-Mail: 

 

 

TARİH: …./…./201....                                                          

 

 

MÜŞTER İMZASI: 

 

 

 

 

 
 


