KIYMETLİ MADEN HESABI REHİN SÖZLEŞMESİ’NDE
GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI

MÜŞTERİ/TC Kimlik No:
MUHATAP :Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye / İstanbul
KONU

: Sözleşmede genel işlem koşulu kullanılmasının kabulü.

https://www.vakifkatilim.com.tr/tr/bireysel/Pages/Sozlesmeler-Formlar.aspx adresinde bir örneği bulunan
Kıymetli Maden Hesabı Rehin Sözleşmesi tarafımızca ayrıntılı olarak incelenmiş; ayrıca Bankanızca yapılan
bilgilendirmede de genel işlem koşulları ve kullanımı hakkında yeterli bilgi edinilmiş; sözleşmedeki genel
işlem koşullarının içerinin öğrenilmesi için de tarafımıza zaman ve imkân sağlanmıştır.
Bankanız ile akdedeceğimiz Kıymetli Maden Hesabı Rehin Sözleşmesinde, aleyhimize olsa dahi genel işlem
koşulları kullanılmasını geri dönülmeyecek şekilde (gayrikabili rücu) kabul ve beyan ederiz.

Müşteri;
Adı – Soyadı:
İmzası

:

Tarih

:
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Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Merkez: Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye/İstanbul Tel: 0850 202 1 202
Mersis No: 0883 0427 7000 0010 Ticaret Sicil No: 981004 Web Adresi: www.vakifkatilim.com.tr
KIYMETLİ MADEN HESABI REHİN SÖZLEŞMESİ
İşbu sözleşme, taraflar (Banka ile Borçlu ve/veya Rehin Veren) arasında akdedilmiş Genel Kredi
Sözleşmesi ve sair ad altındaki bilcümle kredi sözleşmelerinin (yapılan atıflarda kısaca Kredi
Sözleşmesi olarak anılacaktır) eki ve ayrılmaz parçası hükmünde olup, bu sözleşmede hüküm
bulunmaması halinde Kredi Sözleşmesinde yer alan hükümlerin geçerli ve bağlayıcı olacağını taraflar
gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
TARAFLAR:
Banka

: Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

Rehin Veren : ………………………………………..

Lehine Rehin Verilen(Borçlu/lar):
1) ……………………………………………………………….
2) …………………………………………………………….....
3) ……………………………………………………………….
Rehin Veren ile Borçlunun aynı olması durumunda, Borçlu/Müşteri vs. ibarelerinden Rehin Veren
anlaşılır.
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 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 bulunan ve Banka nezdindeki mevcut ve ileride açılacak
ve/veya yine aşağıda yazılı diğer bankalar nezdindeki (mevcut veya daha sonra açacağı)
altın/gümüş/platin depo hesaplarını ve bu hesaplardaki altınları (veya gümüşleri veya platinleri), kâr
payları ve sair getirileri ile anılan altınların (veya gümüşlerin veya platinlerin) paraya çevrilmesiyle
elde edilecek veya aşağıdaki hesaplara yatmış ve/veya yatırılacak nakitlerin tamamı ile kâr paylarını ve
sair getirilerini, bu hesaplara tevdi edeceği poliçeleri, çekleri, bonoları ve bunların tahsilinde bedellerini
(nakitleri doğrudan alacağa mahsup edebilme yetkisi ile) Banka lehine rehnetmiş, Banka da rehni kabul
etmiştir.
2) Rehin Veren, gerek kendisinin ve gerekse yukarıda borçlu olarak zikredilen kişilerle, Kredi
Sözleşmesinde borçlu/müşteri olarak veya sair sıfatlarla imzası bulunan kişilerin Bankaya olan kredi
borçlarının tamamı ödenmeden aşağıdaki yazılı rehinli hesaplarda hiçbir tasarruf hak ve yetkisi
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olmadığını; Bankanın da bu hesaplar üzerinde takas, mahsup, virman ve bozdurma/çevirme yetkileri
bulunduğunu; Bankanın yukarıda anılan kredi alacaklarını tahsil için, işbu rehinli hesaplardaki
meblağların dilediği kısmını (altın veya gümüş veya platin veya sair kıymetli madenleri paraya <döviz
veya TL>; dövizleri ise herhangi bir başka döviz ya da TL’ye çevirip) alacaklarına mahsup
edebileceğini, takas edebileceğini ya da bu amaçla Banka ya da Borçlu
hesaplarına havale, virman ve sair yollarla aktarabileceğini, bu sözleşmenin aynı zamanda Bankaya
bu işlemleri yapması için verilmiş bir gayrikabili rücu talimat niteliğinde olduğunu kabul eder.
Bozdurma/Çevirme işlemlerinde Bankanın cari alış satış kurlarının uygulanacağı ve arbitraj nedeniyle
oluşacak farkın Bankaya aidiyeti hususunda taraflar dönülemez biçimde mutabıktırlar.
İşbu maddede yazılı bozdurma/çevirme ve mahsup yetkisi ile işlemleri, tarafların serbest iradeleriyle
kararlaştırılmış olup, taraflar konuya ilişkin her türlü talep, defi, itiraz ve sair haklarından peşinen
feragat etmişlerdir.
Hesaplardan, Bankanın onayı ile zaman zaman para çekilip, yatırılsa ya da altın (veya gümüş veya
platin veya sair kıymetli maden) hesaplarından alım-satım işlemleri yapılsa da, bu durum rehnin
geçerliliğini etkilemez ve Bankanın rehin hakkını haleldar etmez. Bu cümleden olarak işbu madde,
Rehneden’in hesaplarından yapacağı işlemlere Banka’nın peşinen muvafakati anlamında olup; Banka
bu muvafakatini her zaman ve hiçbir neden göstermeksizin iptal edebilir. Bu durumlar rehnin
geçerliliğini etkilemez ve Bankanın rehin hakkını haleldar etmez.
İşbu rehin aynı zamanda hem menkul rehni hem de hak ve alacak rehni sözleşmesi tarzında
düzenlenmiş olup, sözleşmenin ilgili hükümleri rehnedilen değerle ilgisi nispetinde uygulanma gücüne
sahiptir. Rehinlerden birinin herhangi bir nedenle geçersiz olması rehin sözleşmesinin tümünün
geçersiz sayılması sonucunu doğurmaz.
3)Alacak miktarının tespitinde Bankanın muhasebesinin, defter ve sair kayıtlarının esas alınacağını;
bunların HMK.m.193 anlamında kesin delil olacağını Rehneden Borçlu peşinen gayrikabili rücu kabul
ve taahhüt eder.
4)Sözleşmenin süresi, Banka tarafından <yetkili imzalarca> merhun üzerindeki rehnin fekkedildiğinin
<kaldırıldığının> Rehin Verene açıkça ve yazılı olarak bildirilmesine kadardır.
5)Banka tek başına müracaat ile rehni ilgilisinin kayıtlarına işletmeye ve ilgilisinden teyid almaya
yetkilidir.
6)Taraflar kredi sözleşmesinde yer alan adreslerinin tebligat adresleri olduğunu; adres değişikliğinin
yazılı olarak diğer tarafa bildirilmemesi halinde bu adreslere yapılacak tebligatın geçerli olduğunu,
gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
7)İşbu Rehin Sözleşmesi, tarafların karşılıklı ve serbest rızaları ile yukarıdaki şartlarla tanzim ve imza
kılınmış olup, doğabilecek ihtilaflarda İstanbul <Merkez> Mahkemelerinin ve İcra Dairelerinin yetkisi
taraflarca kabul edilmiştir.
Rehin konusu hesaplara ilişkin bilgiler :
Banka ve/veya Şube adı

Hesap numarası

…………………………………………………….

………………………………………

…………………………………………………….

………………………………………

BANKA
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REHİN VEREN

