FONLU ÇEK SÖZLEŞMESİ
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. ile Müşteri, imzalamış oldukları Genel Kredi
Sözleşmesi’nin ( ‘Sözleşme’ olarak anılacaktır ) eki ve ayrılmaz bir parçası olarak, Fonlu Çek
ürününe ilişkin aşağıdaki hususlarda mutabakata varmışlardır. Taraflar, başta teminat,
muacceliyet, temerrüt, sigorta, adres, yetki, delil hükümleri olmak üzere bu ek sözleşmede
düzenlenmemiş her hususta Sözleşme hükümlerinin aynen geçerli ve bağlayıcı olduğunu
gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
1- TANIMLAR:
Fonlu Çek : Müşterinin mal ve hizmet alımı karşılığında düzenlemiş olduğu çek bedelinin,
işbu sözleşme şartlarının yerine getirilmesi ve bankanın uygun görmesi kaydıyla, Banka
tarafından finanse edildiği çek türüdür.
Paket : Banka tarafından finanse edilen fonlu çeke ilişkin kredi kullandırım oranı, taksit sayısı,
tahsis ücreti vb. krediye ilişkin şartların yer aldığı formu,
2 - AMAÇ VE KAPSAM
Müşterinin mal alımı karşılığında düzenlemiş olduğu çek bedelinin, işbu sözleşme şartlarının
yerine getirilmesi ve Bankanın uygun görmesi kaydıyla, Banka tarafından finanse edilmesine
ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
3 – FONLU ÇEK UYGULAMA ESASLARI
3.1. Fonlu Çek uygulaması, Müşteri’nin Fonlu Çek hesabından keşide edilen tacir ve tacir
hamiline çek yaprakları için geçerlidir, Müşterinin başkaca çek hesaplarından keşide edilen
çekler için geçerli değildir.
3.2. Fonlu Çek uygulamasının gerçekleşebilmesi için;
a) Banka tarafından fonlu çek için kredi limiti tahsis edilmesi,
b) Bankanın uygun gördüğü teminatların banka lehine tesis edilmiş olması,
c) Fonlu Çeke konu alışverişe ilişkin alım satım belgesinin ( fatura veya alım satım sözleşmesi
ve teslim tesellüm zaptı vb) Bankaya ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Müşteri bu şartların
tamamı gerçekleşmeksizin Bankanın Fonlu Çek uygulaması gerçekleştirmeyeceğini kabul ve
beyan eder.
3.3. Fonlu Çek Kredi Limitinin Tahsis Edilmesi:
Banka, Fonlu Çek için ayrı bir limit tahsis edip ayrı teminatlar alabileceği gibi, gerekli
teminatların tesisinden ve Fonlu Çeke konu alışverişe ilişkin alım satım belgesinin Bankaya
ibrazından sonra Müşteri’nin var olan genel kredi limitinin belirli bir kısmının Fonlu Çek için
kullanılmasına da karar verebilir.
3.3.1. Fonlu Çek için ayrı limit tahsis edilen ve teminat alınan hallerde, Banka, Fonlu Çeke
konu malın katılım bankacılığı esasları dahilinde finansmanının sağlanabilmesi için Müşteriye
malın Bankaya vekaleten peşin alınması ve akabinde kendisine vadeli satması konusunda işbu
sözleşme ile genel vekalet vermiş kabul edilir. Müşteri, Fonlu Çeke konu alışverişe ilişkin alım
satım belgesini, Fonlu Çekin keşide tarihinden 1 gün önce Bankaya ibraz etmesi gerekmektedir.
Banka kendisine ibraz edilen Fonlu Çeki, en geç keşide tarihinde öder. Müşteri Bankanın
ödediği çek bedelini işbu sözleşmede belirlenen kâr payı oranı ve taksit sayısı ile Bankaya
borçlanarak öder.
Müşteri, Fonlu Çek kapsamında finansman talep etmediğini keşide tarihinden en az 1 (bir)
işgünü önce Bankaya yazılı olarak bildirmediği sürece Bankanın Fonlu Çek için sağladığı
finansmanlardan işbu sözleşme kapsamında sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.
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3.3.2. Fonlu Çek için, genel kredi limitinin kullanıldığı hallerde, Bankaya ibraz edilen Fonlu
Çek’in üzerinde yazılı keşide tarihinde veya ibraz tarihinde Bankanın sistemi, saat 10.00’akadar
çek bedelinin hesapta olup olmadığını kontrol eder, hesap bakiyesi müsait ise çek bedelini
hesaptan tahsil ederek hamile öder. Hesap bakiyesi çek bedelini ödemeye kısmen veya
tamamen yeterli gelmiyorsa, Banka sistemi Fonlu Çek bedelinin Banka tarafından
finansmanının sağlanması için gerekli teminatların ve alım satıma ilişkin belgelerin
tamamlanması kaydıyla fonlama sürecini başlatır. Müşterinin, aynı gün saat 10:00’akadar
gerekli teminatları ve alım satım belgesini tamamlaması halinde, Banka Fonlu Çeke konu malın
katılım bankacılığı esasları dahilinde finansmanının sağlanabilmesi için Banka adına vekaleten
peşin alınması ve Müşterisine vadeli satılması konusunda Müşterisine vekalet verir. Çek
bedelinin hesapta bulunmayan eksik kısmını veya tamamını çek hamiline öder. Müşteri Banka
tarafından ödenen tutarını Pakette belirlenen kâr payı oranı ve vade ile Bankaya borçlanarak
öder.
Banka, teminatlar tesis edilmiş ve alım satıma ilişkin belge verilmiş olsa dahi Fonlu Çek bedeli
için finansman sağlayıp sağlamamakta veya ilave teminatların verilmesi kaydıyla finansman
sağlamakta tamamen serbesttir.
3.4. Her iki tür fonlu çek limitinin tahsisinde de, Banka sistemi, Bankaya ibraz edilen çekin
keşide tarihinde Müşterinin çek hesabında para olup olmadığını sorgular, hesapta Fonlu Çek
bedelinin belli bir kısmının olması ve müşterinin çekin keşide tarihinden bir gün öncesine kadar
bu tutarı kullanacağını bankamıza bildirmemesi halinde, sistem ilgili tutarı blokeye alır, eksik
kalan çek bedeli için yukarıda belirtilen şartların sağlanması kaydıyla fonlama sürecini başlatır.
3.5. Müşterinin aynı gün içerisinde takasta birden fazla fonlu çeki varsa ve müşterinin
limiti/teminatı tüm çeklerini fonlamak için uygun değilse sistem düşük tutarlı çekten başlayarak
fonlama yapacaktır.
3.6. Fonlu Çek uygulaması kapsamında, Fonlu Çek bedelinin Banka tarafından ödendiği
tarihten itibaren, Müşteri ile Banka arasında mutabık kalınan Paket’te belirtilen kredi
kullandırım kâr oranı ve taksit sayısı üzerinden kâr işletilmek ve tahsis ücreti, vergi, resim, harç
ve masraflar ilave edilmek suretiyle kredi borcu belirlenir.
3.7. Fonlu Çek uygulaması kapsamında Banka’nın finansman kullandırması için, işbu
sözleşmede belirtilen şartlara ilave olarak aşağıda belirtilen hususların da yerine getirilmesi
gerekmektedir ;
3.7.1. Fonlu Çek’in, mevzuata uygun şekilde düzenlenmiş olması, keşideci imzasının bankada
kayıtlı imza örneği ile uyuşuyor olması, çekte tahrifat yapılmamış olması, çeki ibraz eden
kişinin meşru hamil olması ve çekin ödenmesini engelleyen tedbir, haciz vs. bulunmaması
gerekmektedir.
3.7.2. Ödemesi yapılacak Fonlu Çek tutarının, hiçbir şekilde Müşteriye tahsis edilen Fonlu Çek
finansman limitini aşmaması gerekir.
3.7.3. Fonlu Çek yaprakları üzerinde, hiçbir şekilde Bankanın ödeme yapma garantisine veya
kredi kullandırma taahhüdüne veya kredi limitine ilişkin herhangi bir ibare, açıklama/işaret
bulunmamalıdır.
3.7.4. Banka, tüm bu şartlar yerine getirilmiş olsa dahi Fonlu Çek bedelini finanse edip
etmemekte tamamen serbesttir.
3.8. Müşteri, Fonlu Çek Hesabında yeterli bakiye olduğu halde, Fonlu Çek bedelinin kısmen
veya tamamen Banka tarafından finanse edilmesi için çek üzerindeki keşide tarihinden en az
bir gün önce talepte bulunabilir. Banka işbu sözleşmedeki şartların gerçekleşmesi kaydıyla,
Fonlu Çek bedeli için finansman sağlamayı kabul edip etmemekte serbesttir.
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4- ÜCRET VE MASRAFLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER:
4.1. Müşteri, Fonlu Çek Bedeli için, Banka tarafından sağlanan finansman tutarının ödendiği
tarihten itibaren, Paket’te belirtilen kredi kullandırım kâr oranı ve taksit sayısı üzerinden kâr
işletilmek ve tahsis ücreti, Fonlu Çek yaprağı masrafı vergi, resim, harç ve masraflar ilave
edilmek suretiyle kredi borcunun belirlenmesi kabul ve beyan eder.
4.2. Müşteri her bir Fonlu Çek için yukarıda belirtilen şekilde belirlenen kredi borcu taksitlerini,
herhangi bir ihtara ve ihbara gerek olmaksızın, Pakette belirlenen vadelerde ödemeyi kabul ve
beyan eder.
4.3. Müşterinin fonlu çeke ait finansman bedelini erken kapatmayı talep etmesi durumunda,
müşteri finansmanının toplam borcu geçmeyecek şekilde kalan anapara, tahakkuk eden kar,
vergi ve sair masrafların ödenmesi ile kapatılacağını kabul eder.
4.4. Müşteri, Bankanın Pakette belirlenen finansman kâr payı oranı, taksit sayısı, tahsis ücreti
ve Fonlu Çek yaprağı masrafını belirlemeye, artırmaya ve eksiltmeye tek taraflı olarak yetkili
olduğunu, zaman içerisinde Banka politikaları, piyasa koşulları, maliyetlerdeki artış, ulusal ve
uluslararası ekonomik ve mali nedenlerle kar payının, taksit sayısı ve tahsis ücretini
değiştirilmesinin tabii olduğunu kabul ve beyan eder.
4.5. Banka Pakette yapmış olduğu değişiklikleri, uygulamaya koymadan en az 1 (bir) gün önce
Müşterinin işbu sözleşmede bildirdiği GSM numarasına bildirir. Müşteri, söz konusu
değişikliğin bildirimi takip eden işgününden itibaren kendisi için hüküm ifade edeceğini, bu
tarihten sonra Fonlu Çek finansmanı kullanmak istemediğini Bankaya açıkça ve yazılı olarak
bildirmediği takdirde, değişen tutarları/oranları kabul etmiş sayılacaktır.
4.6. Mevzuatın halihazırda öngördüğü veya daha sonra çıkaracağı her türlü vergi, resim, harçlar
ile fonlar dahil her türlü mali yükümlülükler ve masraflar ile bunlara gelecek zamlar, ihdas ve
ekler, cezalar ve gecikme hallerindeki feriler tamamen Müşteri’ye aittir. Müşteri, mevzuatın
öngördüğü değişikliklerin değişiklik tarihinden itibaren, ihtara ve ihbara gerek kalmaksızın
uygulanmasını kabul ve beyan eder.
4.7. Müşteri tarafından yapılan ödemelerin hangi borca ve/veya borcun aslına mı, yoksa
fer’ilerine mi mahsup edileceğini tayin yetkisi, kanuni sınırlamalar çerçevesinde Bankaya aittir.
5. Yukarıdaki 3 (üç) sayfa ve birbirini takip eden 5 (beş) ana maddeden oluşan ‘Fonlu Çek
Sözleşmesi’ bir bütün olup, sadece imza hanesinin bulunduğu son sayfanın imzalanmış olması,
işbu sözleşmenin ve formun tüm sayfalarındaki hükümlerin kabul edildiğini ifade eder, yeterli
ve geçerli kabul edilir.
Tarih: ...../...../............
Müşterinin: Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Adı, Soyadı / Ticaret Ünvanı:
Adresi:
E-Mail Adresi:
KEP Adresi:
Faks Numarası:
GSM Numarası:
Kaşe/İmza:
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