TCDD’ Yİ GELİŞTİRME VE TCDD PERSONELİ
DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA VAKFI
İHTİYAÇ KREDİSİ TALEP FORMU

Tarih: ….. / …… / ………….

TCDD’ yi Geliştirme ve TCDD Personeli Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı’ndan İhtiyaç Kredisi almak
istiyorum. Ekteki beyan ettiğim bilgilere göre durumumun tetkik edilerek kredi verilmesini arz ederim.

ADI

: …………………………………..

SOYADI

: …………………………………..

T.C. KİMLİK NO : ……………………………………
İMZA

•
•
•

:

İstenilen Belgeler :
Borçlu ile Müşterek ve Müteselsil Kefilin onaylanmış maaş bordrolarının aslı ve nüfus cüzdanı suretleri
Kredi Taahütnamesi
Kefilin evli olması durumunda eşinin muvafakatnamesi

ÖNEMLİ NOT:
1) Bilgi eksiklikleri ile mühür ve imzaları eksik olan talep formları işleme alınmayacaktır.
2) Borç senedinden doğan damga vergisi ( binde 948 ) borçluya aittir.

___________________________________________________________________________________
İRTİBAT : ANAFARTALAR MAH. ÇANKIRI CAD. TAŞHAN NO: 9/37 ULUS/ANKARA
TEL.
: 0(312) 324 23 99 - 0(312) 311 45 96 Dahili: 4079 – 4972 Fax: 0(312) 324 42 42
E-Mail : tcddvakfi@gmail.com.tr

TCDD’ Yİ GELİŞTİRME VE TCDD PERSONELİDAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA VAKFI
KREDİ SÖZLEŞMESİ
TCDD’Yİ GELİŞTİRME VE TCDD PERSONELİ DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA VAKFI’ndan …………………………………….. TL
ödünç aldık. Borcumuzu masraf payı ile birlikte (…..…….…..………………………… TL) taksitler halinde, ………. ay süre içinde aylık
eşit taksitlerle bankamatik hesaplarımızdan kesilmesini kabul ve taahhüt ettiğimizi, Mahkeme ve İcra Dairelerince aylığımız
kısmen haciz edilmiş olsa dahi belirtilen taksitlerin de maaşımızdan kesilmesini peşinen kabul ve taahhüt ettiğimizi, ayrıca
herhangi bir nedenle Vakıf üyeliğinden ya da işten ayrıldığımız takdirde kredi borcumuz tamamen tasfiye edilinceye kadar
Vakıftaki aylık aidat ve Toplu Ödeme Fonu aidatları dahil hangi nam altında olursa olsun adımıza tahakkuk eden ve edecek
olan tüm birikimlerimizin tarafımıza ödenmeyerek ve iznimiz alınmadan kredi borcumuzun kapatılmasını gayrikabili rücu
beyan ve taahhüt ederiz. Ayrıca zamanında ödenmeyen taksitlere aylık % 1,5 oranında gecikme zammı uygulanmasını,
İhtilaf vukuunda Ankara Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili makam olarak kabul ettiğimizi mübeyyin işbu formu imzaladık.
BORÇLU

MÜ TEREK
ve

Ad-Soyad

:

Tarih

:

:

………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(*)

………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MÜTESELS L Ad-Soyad
KEF L

(*)

mza

Tarih

:

mza

:

:

Yukarıdaki bo lu a Kefil tarafından

[ …TL'ye

kadar .. /.. / 20..

tarihi itibariyle mü terek ve müteselsil kefil

oldu umu kabul ve

beyan ederim ] yazılmalıdır.

VAKIF ÜYESİNİN (BORÇLUNUN)

MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL KEFİL

ADI SOYADI
TCDD SİCİL NO
VAKIF ÜYE NO
T.C. KİMLİK NO
T.VAKIFLAR BANK
BANKOMAT HES.NO

0158………………………………….………………………….. 0158……………………………………………………………..

EV ADRESİ
İŞYERİ ADRESİ
TELEFON (İŞ)
TELEFON (CEP)
TELEFON (EV)
AYLIK NET MAAŞ
TALEP EDİLEN
KREDİ TUTARI
KREDİ VADESİ
İDARİ AMİRİN
ADI SOYADI
İDARİ AMİR
İMZA / MÜHÜR
ÖNEMLİ NOT :
1) Borçlu ile müşterek ve müteselsil kefil bilgilerinin EKSİKSİZ ve boşluklar EL YAZISI ile tamamlanmış olmalıdır.
2) Borçlu ile müşterek ve müteselsil kefilin imzaları İdare Amirleri huzurunda alınarak formlar AYRI AYRI onaylanmış olmalıdır.

MUVAFAKATNAME

TCDD'Yİ GELİŞTİRME VE TCDD PERSONELİ DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA VAKFI'NA

Eşim ………………………………………………….’ın,

Vakfınızdan

…… / …… /………… tarihinde kredi

talebinde bulunulan …………………………………………………………'a, ………………………………………TL (yalnız
………………………………………………

TL)

tutar

için

azami

……………………………………………….

(yalnız………………………..………………………TL)’ya kadar kefil olmasına;

TL

Kredi Taahhütnamesini

(*)……………………………………………………… olarak imzalamasına, işbu kefaletin, belirtilen limit
dahilinde kullandırılan herhangi bir kredinin kapatılması ile kapatılan kredi tutarı kadar açılacak
limit tahtında kullandırılacak yeni krediler için de geçerli olmasına muvafakat ettiğimi beyan ve
kabul ederim.

Muvafakat Edenin
Adı – Soyadı

:

T.C No

:

Tel(ev/iş)

:

Tel(cep)

:

Tarih

:

İmzası

:

ÖNEMLİ NOT:

Bu muvafakatnamenin boşlukları müşterek ve müteselsil kefilin eşi tarafından EL YAZISI ile tamamlanmalı ve
muvafakat tarihi kredi taahhütnamesinin tarihinden önce olmalıdır.
(*) ibaresinden sonra '' Müşterek ve Müteselsil Kefil '' yazılmalıdır.

