FAİZSİZ BANKACILIK İLKE VE STANDARTLARI KAPSAMINDA
MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME FORMU
(FON KULLANDIRIM – KARZ-I HASEN)
İşbu Bilgilendirme Formu fon kullandırım işlemlerine ilişkin bir akit niteliğinde olmayıp, BDDK
Tebliği1 kapsamında müşterilerin bilgilendirilmesi amacıyla oluşturulmuştur.
1. Akit Türü: Karz-ı Hasen (Karşılıksız Ödünç-Tüketim Ödüncü)
2. Akdin Temel Özellikleri:
Karz-ı Hasen; tüketim ödüncü olup para ya da misli bir malı, bir fazlalık veya menfaat talep etmeden
ödünç vermeye denir.
Karz-ı Hasen akdinde, tarafların irade beyanının (icap-kabul) bulunması gerekir. Fıkhi esaslar
çerçevesinde, karz-ı hasen akdinde verilen ödünç her zaman geri istenebilir.
3. Ürün veya Hizmetin Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uygunluğu:
Karz-ı Hasen, karz akdine dayanmaktadır. Karz-ı Hasen akdi meşru bir akittir. Bu kapsamda, katılım
bankasının müşterisine faizsiz tüketim ödüncü (karz) vererek anaparaya ilave olarak enflasyon farkı ve
fiili masraflarını talep etmesi Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına uygundur.
4. Müşterinin Akit Çerçevesindeki Konumu:
Karz-ı Hasen akdinde; katılım bankası karz (ödünç) veren, müşteri ise karz (ödünç) alan konumundadır.
5. Süreç ve İşleyiş:
Müşteri, talebini katılım bankasına iletir. Katılım bankası, müşteriye limit tahsis eder. Finansman talebi
uygun bulunduktan sonra müşterinin talebi doğrultusunda belirlenen vadede (veya katılım bankası
tarafından talep edildiği tarihte) geri ödenmek kaydıyla kullandırım yapılır.
6. Akdin Taraflara Getirdiği Hak ve Yükümlülükler:
Katılım bankası, uygun bulunan müşteri taleplerini yerine getirmekle, müşteri ise belirlenen vade sonunda
(veya Banka tarafından talep edildiği tarihte) finansman tutarını ödemekle sorumludur. Katılım
bankasının karz-ı hasen (ödünç) vermeme hakkı saklıdır.
Katılım bankası, karz-ı hasen işlemleri çerçevesinde müşterisinden herhangi bir getiri talep etmemekte
olup kullandırıma ilişkin doğabilecek fiili masraflar karz alana aittir. Fıkhi esaslar çerçevesinde
enflasyon farkı talep edilmesi getiri olarak değerlendirilmemektedir.
7. Geç Ödeme Durumunda Banka Uygulaması:
Müşteri katılım bankasına karşı ödeme yükümlülüklerinden herhangi birisini zamanında, gereği gibi, tam
ve eksiksiz olarak yerine getirmezse müşterilerden enflasyon farkı ve gecikmelere ilişkin masraflar tahsil
edilir.
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8. Ürün ve Hizmete İlişkin Müşterinin Daha Kapsamlı Bilgi Alacağı Kurumsal Web Sitesi Adresi:
Ürün ve hizmetlerimize ait daha kapsamlı bilgilere ve icazet
www.turkiyefinans.com.tr web sitesi üzerinden ulaşılabilir.

belgelerine

Bankamızın

Bilgilendirme Formu Teslim Tarihi: … / … /………
Müşterinin Adı Soyadı/Unvanı: …………………………………………………
TCKN/VKN: ………………………
(Bilgilendirme yüz yüze ve uzaktan iletişim araçları üzerinden/elektronik ortamda/mesafeli olarak
yapılabilecek olup yüz yüze bilgilendirmelerde form üzerine el yazınızla “Ürüne/hizmete ilişkin sözlü
ve yazılı bilgilendirme tarafıma yapılmış ve ürünün/hizmetin dayandığı akde ilişkin irade beyanım
alınmıştır.” ifadesi yazılıp imzalanmalıdır.)
Kaşe/İmza:
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