REHİN VE KEFALET SÖZLEŞMESİ ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU
Ekte bir örneği tarafınıza tevdii edilen Rehin Ve Kefalet sözleşmesini imzalamanız durumunda, aşağıda adı soyadı veya unvanı verilen borçlunun yine
aşağıda belirtilen tutara kadar olan Bankamız ile daha önce akdettiği ve daha sonra akdedeceği genel kredi sözleşmelerine, finansal kiralama
sözleşmelerine istinadenkullanmış olduğu ve bundan sonra kullanacağı kredilerinden ve kredi sayılan işlemlerinden doğmuş ve doğacak borçlarından
şahsi olarak sorumlu hale gelmekte, bağımsız müteselsil kefil olmaktasınız. Keza yine bu sözleşme gereği, bu sözleşmeden doğan şahsi
sorumluluğunuz yanında sözleşmede belirlenen koşullar altında (Borçlunun temerrüdü halinde) Bankamız nezdindeki tüm hesaplarınızdaki tasarruf
yetkisini rehin alan sıfatı ile Bankamıza devretmektesiniz. Bu sebeple sözleşmeyi imzalamanız halinde şahsınız/şirketiniz aleyhine çok önemli sonuçlar
ortaya çıkacaktır.
Sözleşmedeki hükümlerin, sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak hakkın kötüye kullanılması yasağı, hata ve benzeri hukuksal sebeplerle
Bankamıza karşı bazı haklarınız her zaman olabilir. Bu sebeple sözleşme imzalama iradeniz oluşmadan önce mutlaka uzman bir hukukçudan destek
almanızı da önemle tavsiye ediyoruz.
Sözleşmede ki başlıca aleyhinize olan hususların mahiyeti ve olası sonuçları aşağıdadır.
Sözleşme gereği kefaletiniz bağımsız müteselsil kefalettir. Bu durumda aynı borca başka kefil olması halinde Bankamıza karşı diğer kefillerin
sorumluluğuna gidilmesini isteme hakkınız olmayacağı gibi bankamız temerrüt halinde borçlu ile birlikte şahsınızı da takip edebilir.
Bankamız ile rehin veren ve bağımsız müteselsil kefil olarak imzalayacağınız sözleşme gereği Bankamız rehin verilen ve kefil olunan borçlar hakkında
tam bir hareket serbestisine sahip olacak ve Bankamızın, kredi kullanışlarıyla ilgili işlemleri bir veya birden ziyade dönüşümlü olarak tekrarlaması,
temdit etmesi, yapılandırması hallerinde de rehniniz ve kefaletiniz sözleşme kapsamında aynen devam edecektir.
Rehin hükümleri gereği borçlunun temerrüdü durumunda bankamız nezdindeki hesaplarınızda tasarruf yetkisi Bankamıza geçecektir. Borçlu ile
aramızda akdedilen kredi ve finansal kiralama sözleşmeleri gereği başlıca temerrüt halleri aşağıdadır.
Borçlu ile akdedilen sözleşmeye göre bankamızla kredi veya kredi sayılan bir işlemle ilgili kredi kullanışı anında borçlunun imzalayacağı belgede
açıkça bir ödeme tarihi verilmişse(nakdi kredilerde fon kullanım geri ödeme planında, finansal kiralama sözleşmesinde ise ödeme planında) bu ödeme
tarihinde borcun ödenmemesi, kullanış belgelerinde açıkça bir ödeme tarihi verilmemiş veya verilmesi mümkün değilse borcun tahakkuk ettirildiği,
doğduğu(komisyon, prim, ve benzeri devreler halinde tahakkuk eden borçlar) veya nakde dönüştüğü(teminat mektubu, kontrgaranti, akreditif ve
benzeri gayri nakdi krediler) tarihte borç ödenmezse Borçlu temerrüde düşmüş olacaktır.
Borçlu ile akdedilen sözleşme gereği Bankamız tüm kredi alacaklarını, vadesi gelmemiş olsa dahi i) Borçlunun herhangi bir temerrüdü halinde, ii)
Borçlu hakkında bir takip işlemi başlatılması veya bu durumun daha sonra tespiti halinde, iii) Borçlunun iflasının ertelenmesini, konkordato mehli
verilmesini, uzlaşma yolu ile borçlarınızın yeniden yapılandırılmasını talep etmesi veya edilmesi veya bu konularda borçlu hakkında bir karar verilmesi
halinde, iv) Borçlunun toplam varlığının toplam borçlarına olan sözleşme imzalarken var olan oranın, önemli oranda düşmesi, kabul edilebilir oranın
altına inmesi verilen süre içerisinde bu oranın kabul edilebilir seviyeye getirilmemesi veya alacağımızın teminatının güçlendirilmemesi halinde
v)Kredinin teminatındaki bir değerin önemli oranda değer tenziline uğraması veya teminat işlevinin kalkması durumunda verilen süre içerisinde
teminat eksikliğinin giderilmemesi hallerinde, muaccel kılıp tüm alacağımız için temerrüt hükümleri oluşturabiliriz.
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İş bu sözleşme öncesi bilgilendirme formunda içeriği tarafıma anlatılan sözleşme hükümlerini ve bu hükümlerin muhtemel aleyhimdeki sonuçlarını
anladığımı ve okuduğumu beyan ederim. Maddelerini incelemem için Asya Katılım Bankası A.Ş. tarafından tarafıma teslim edilen rehin ve kefalet
sözleşmesinin bir örneğini teslim aldığımı beyanla, sözleşmeyi imzalamam halinde sözleşme maddelerini incelemiş ve aleyhime sonuçlarını kabul etmiş
olacağımı kabul ederim. …….…/………/……..
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