POLİS BAKIM ve YARDIM SANDIĞI

BORÇ SENEDİ

Borç Türü

Taksit Adedi

Kesinti Başlangıç Tarihi

Asıl Borç Miktarı

Akdi Faiz Toplamı

Bu senet karşılığında Sandıktan alınan, yukarıda ve ekli borç dökümünde bilgileri yazılı ………………………….TL tutarındaki borcun faizi ile birlikte,
faiz hadlerinde değişiklik yapıldığı takdirde Sandık Yönetim Kurulunun tespit edeceği tarihten itibaren, yeni faizi ile birlikte
maaşımdan/maaşımızdan kesilmesini, maaşımdan/maaşlarımızdan kesinti yapılamaması halinde, bizzat ödemeyi; keﬁl teminatı bulunan
borç senetleri ile keﬁl teminatı bulunmayan borç senetlerine Sandığın farklı akdi faiz uygulamasını ve keﬁl bilgileri olmayan veya yetersiz olan
borç senetlerinde keﬁlsiz borç faiz oranının uygulanmasını talep ve kabul ettiğimi, kredi talebimin uygunluğunu teyit ve bilgilerimi
güncellemek maksadıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Bilgisayar Ağı Personel Bilgi Sistemindeki verilerimize erişilmesine muvafakat
ettiğimi/ettiğimizi, taksitlerin herhangi birisinin zamanında ödenmemesi halinde, herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın, borcun tamamının
muacceliyet kesbedeceğini; borcun ödenmemesi, Sandık Ortaklığından ayrılmam, Sandık Tüzüğü ve Yönetmelikleri hükümlerine aykırı
hareket etmem halinde, Polis Bakım ve Yardım Sandığı’nın hiçbir ihbara, kanuni takip yapmasına ve hüküm almasına lüzum olmaksızın
alacağına muacceliyet vererek, kalan borcumu/borcumuzu yasal faiz oranının %100 fazlasından az olmamak üzere (yıllık % ...)gecikme faizi
ile birlikte temettü, emeklilik yardımı, ölüm yardımı, aidat v.b. namlar altındaki hak ve alacaklarımızla SGK nezdinde tahakkuk eden
alacaklarımızın bu borca mahsubunu, emekli olmamız halinde T.C. Emekli Sandığı, SGK veya diğer Sosyal Güvenlik Kurumlarından alacağımız
gelir, aylık ve ödeneklerin tamamının haczedilmesini, İcra takibi yapılması halinde icra masraﬂarı, avukatlık ücreti ve gecikme faizini ödemeyi,
İhtilaf halinde Ankara Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu,Borçlu/Müşterek Borçlu ve Müteselsil Keﬁl olarakkabul ve beyan
ederim/ederiz.
Düzenleme Tarihi
…./…./20...
BORÇLU
MÜTESELSİL KEFİL
Adı Soyadı - İmza
…./…./20...

1.BORÇLU
Adı Soyadı

Adı Soyadı – İmza
…./…./20...

2.MÜŞTEREK BORÇLU ve MÜTESELSİL KEFİL
Adı Soyadı

Sicil No

Sicil No

Emekli Sicil No

Emekli Sicil No

TC Kimlik Numarası

TC Kimlik Numarası

İş Adresi

İş Adresi

Ev Adresi

Ev Adresi

İletişim Tel.

İletişim Tel.

Cep Tel.

Cep Tel.

E-Posta

E-Posta

Müteselsil keﬁlin sorumlu olacağı azami borç miktarı(asıl
borç+akdi faiz toplamı) (Keﬁlin el yazısı ile doldurulacak)

RAKAMLA
YAZIYLA
...........................TL(...................................................................TL)

Müteselsil kefalet tarihi
(Keﬁlin el yazısı ile doldurulacak)

........./........./...........

Kefaletin müteselsil kefaleti içerip içermediği
(Keﬁl el yazısı ile “Kefaletim müteselsil kefaleti
içermektedir” yazacak)
Müteselsil keﬁlin eşinin Adı/Soyadı
(Keﬁlin eşi el yazısı ile dolduracak)
Müteselsil keﬁlin eşinin telefon numarası
(Keﬁlin eşi el yazısı ile dolduracak)
Keﬁlin eşinin müteselsil kefalete onayı
(Keﬁlin eşi el yazısı ile “ Eşimin müteselsil kefaletine onay
veriyorum” yazacak)
Müteselsil keﬁlin eşinin imzası

Bu Senetteki borçlu müteselsil keﬁl ve müteselsil keﬁlin eşinin isim ve imzalarının kendilerine ait olduğunun ve yukarıdaki
bilgilerin doğruluğunu tasdik ederim …./.…./20...
YETKİLİ AMİRİN ONAYI
AD SOYAD – İMZA MÜHÜR

AÇIKLAMA: Yetkili Amirin ONAYI bulunmayan Borç Senetleri işleme konulmaz.
EK-) EN SON AYA AİT ONAYLI MAAŞ BORDROSU
EGMPBYS02 07032013

