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MAL KARŞILIĞI VESAİKİN FİNANSMANI SÖZLEŞMESİ
1.
TARAFLAR
İşbu mal karşılığı vesaikin finansmanı sözleşmesi (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır), Kuveyt Türk Katılım Bankası
A.Ş. (bundan böyle “Katılım Bankası” olarak anılacaktır) ile Sözleşmenin sonunda adı/unvanı yazılı (bundan böyle “Müşteri”
olarak anılacaktır) arasında (bundan böyle “Taraflar” olarak anılacaktır) akdedilmiştir.
2.
KONU
İşbu Sözleşmenin konusu, malı temsil etmese dahi mal karşılığı düzenlenmiş her türlü vesaik mukabilinde finansman
sağlanmasından ibarettir.
3.
ÖZEL HÜKÜMLER
3.1. Müşteri, kendisine önceden tahsis edilmiş limit dâhilinde ve Katılım Bankasının çalışma prensipleri gereği, vesaike
konu malı temin etme/üretme ve Katılım Bankasına peşin bedelle satma aşamasında kendi nam ve hesabına (satıcı sıfatıyla)
hareket eder; söz konusu vesaikin temsil ettiği malın nihai alıcıya satılması aşamasında ise Katılım Bankasının dolaylı
temsilcisi sıfatıyla hareket eder ve vesaik içeriği malı kendi adına ve fakat Katılım Bankası hesabına olarak yurt içi-yurt dışı
alıcılara satıp, teslim eder.
3.2. Vesaikin Katılım Bankasına satılması:
3.2.1. Müşteri limiti dâhilinde, nihai alıcıya satılmak üzere temin ettiği/ürettiği mal karşılığı vesaiki (vesaike konu malı),
mutabık kalınan peşin bedeli üzerinden kısmen ya da tamamen Katılım Bankasına satıp, devredecektir. Bu satım ve devir
sonucunda taraflar vesaike konu mala birlikte malik olurlar.
3.2.2. Müşteri, Katılım Bankasına sattığı bu vesaikin devir ve teslim işlemleri için gerekli olan ciro, teslim ve sair tüm hukuki
ve usuli işlemleri tam ve eksiksiz olarak yerine getireceğini; şayet devir işlemlerindeki eksiklik nedeniyle bir zarar doğar ise
bu zararları her türlü fer’ileriyle birlikte telafi edeceğini ve bu işlemlerden dolayı tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu
kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.2.3. Vesaikin Katılım Bankasına devri ve vesaik bedelinin tahsili sebebiyle doğabilecek bilcümle vergi, resim, harç, fon,
masraf ve sair maliyetlerin tamamı Müşteriye ait olup, Müşteri tarafından derhal, nakden ve defaten ödenecektir. Katılım
Bankası bu nedenlerle herhangi bir bedel ödemek zorunda kalırsa, ödediği bu bedeli her zaman Müşteri hesabına borç
kaydetmeye ve tahsil etmeye yetkili olup; Müşteri tüm bu hususları gayrikabili rücu kabul ile konuya ilişkin haklarından peşinen
feragat eylediğini, beyan ve taahhüt eder.
3.2.4. Vesaikin usulüne uygun olarak devrini müteakip, Katılım Bankası vesaikin (vesaike konu malın) peşin bedelini
Müşterinin Katılım Bankası nezdindeki hesabına aktarmak/yatırmak suretiyle ödeyecektir.
3.2.5. Müşteri, Katılım Bankasına sattığı vesaikin sahte ve/veya içeriği itibariyle gerçeğe aykırı olmadığını kabul, beyan ve
taahhüt eder. Şayet Müşterinin Katılım Bankasına sattığı vesaikin sahte ve/veya içeriği itibariyle gerçeğe aykırı olması
sebebiyle mali veya cezai herhangi bir sorumluluk terettüp ettiğinde ya da nihai alıcı tarafından itiraz veya defilerde
bulunulduğunda Müşteri mezkûr sebeplerden doğabilecek tüm sorumlulukları deruhte edeceğini; ayrıca Katılım Bankası
mezkûr nedenlerle herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalırsa Müşteri, Katılım Bankasının yaptığı bu ödemeleri (ceza,
tazminat, faiz, bedel indirimi vb. her ne ad altında olursa olsun) derhal Katılım Bankasına ödeyeceğini; Katılım Bankasının
yaptığı ödemeleri her zaman hesabına borç kaydetmeye ve rücuen tahsil etmeye yetkili olduğunu gayrikabili rücu kabul,
beyan ve taahhüt eder.
3.3. Vesaike Konu Malın Vadeli Satılması:
3.3.1. Müşteri, Katılım Bankası tarafından kendisine verilmiş olan dolaylı temsil yetkisine istinaden vesaikin temsil ettiği malı,
yurt içindeki ya da yurt dışındaki nihai alıcılara, yukarıda 3.2. maddesinde zikredilen ve aşağıda belirtilen peşin bedel üzerine,
yine aşağıda belirtilen kâr tutarını ilave ederek, aşağıda belirtilen vade ile satacaktır.
3.3.2. Müşteri bu vadeli satış sebebiyle nihai alıcıdan kendi adına düzenlenmiş olarak aldığı vesaiki yukarıdaki 3.2.
maddesinde belirtilen esaslar dâhilinde Katılım Bankasına devredecektir. Bu devirle birlikte Müşteri ile Banka arasındaki risk
derhal sona erecek ve vesaik bedelinin tahsiline kadar nihai alıcıya risk kaydı oluşturulacaktır. Satış (vesaik) bedelinin nihai
alıcıdan tahsili Katılım Bankası tarafından gerçekleştirilecek; bedelin tahsil edilememesi halinde Müşteriye rücu
edilemeyecektir. Ancak herhangi bir nedenle söz konusu bedeller nihai alıcı tarafından Müşterinin Katılım Bankası nezdindeki
hesaplarına ödenirse/gönderilirse, Katılım Bankası bu bedelleri resen alacaklarına mahsup ve virman yetkisini haiz olup,
hesaplar arası virman suretiyle alacaklarını ve işbu Sözleşmeye konu finansman ilişkisinin muhasebe kaydını kapatacaktır.
Müşteri bu maddedeki hususları kabul ile konuya ilişkin haklarından peşinen ve gayrikabili rücu feragat etmiştir.
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4.
GENEL HÜKÜMLER
4.1. Katılım bankacılığı prensipleri bakımından Müşteri, nihai alıcılarla kesin anlaşma yapmadan önce ve fakat kendisine
geçilen siparişi müteakip Katılım Bankasına müracaat ederek, finansmana yönelik yukarıda zikredilen hususları/aşamaları
tamamlayacaktır. Söz konusu aşamalar tamamlanmış olmadıkça ya da nihai alıcılarla kesin anlaşma yapıldığının sonradan
ortaya çıkması durumunda Katılım Bankası finansmanı sağlamayacağı gibi, derhal bu sözleşmeyi fesih ve uğradığı zararların
tazminini talep edebilir. Müşteri bu hususu kabul ile konuya ilişkin bilcümle itiraz, talep ve sair haklarından peşinen ve
gayrikabili rücu feragat etmiştir.
4.2. Vesaik konusu malın nihai alıcılara teslimine kadar olan her aşamada, işlemlerin mevzuata uygun yürütülmesinden,
taşıma, malların depolanması ve muhafazası, malların sigortalanması vb. her türlü tedbir ve teminatların gereği gibi ve
zamanında alınmasından ve yapılmasından Müşteri sorumludur. Bu nedenlerle doğabilecek her türlü zarar, ziyan ve cezai
müeyyidelerden Müşteri sorumlu olacaktır. Katılım Bankası bu sebeple yapacağı tüm ödemeleri Müşteriye resen borç
kaydetmeye ve tahsile yetkilidir.
4.3. Vesaike konu malın cins, nevi, değer ve miktarından ve ambalaj şekli, mahiyet ve siparişe uygun olup olmamasından
dolayı tüm sorumluluk Müşteriye aittir.
4.4. Sözleşme konusu belgelerde yazılı genel ve özel ihtirazi kayıt ve şartlardan dolayı Katılım Bankasına hiçbir sorumluluk
atfedilemez; tüm sorumluluk işlemleri bizzat gerçekleştiren Müşteriye aittir; Müşteri bu hususları ve tüm sorumluluğu peşinen
kabul eder.
Vesaike konu malın;
Tutarı
:
Peşin fiyatı/bedeli (finansman tutarı)
:
Kâr oranı
:
Kâr Tutarı
:
Vadeli fiyatı/bedeli
:
Vade (finansman süresi)
:
Vade Sonunda Aktarılacak (Finanse Edilmeyen) Tutar: ……………………………….. (amir ve aracı bankaların olası masraf
ve komisyon talepleri bu tutardan kesildikten sonra kalan bakiye aktarılır.)
Sözleşme Tarihi

: …………/…………./………………..
KATILIM BANKASI

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
(kaşe+imza)
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“Sözleşmenin bir örneğini aldım.”
MÜŞTERİ

