PTT BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI
BORÇ VE TEMLİK SENEDİ
Talep Tutarı

Posta Çeki Hesap No

Taksit Sayısı

Kredi No

Kredi Türü

İşlem Tarihi

Senedi doldurmadan önce lütfen açıklamalar kısmını okuyunuz.
PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı’ndan (yazı ile) …. …………………TL.krediyi %........faiz uygulanması şartını kabul ederek “borçlu” “müşterek borçlu ve
müteselsil kefil ‘’sıfatıyla aldık. İşbu borcumuzun; tahakkuk tablosunda gösterilen taksitler esas alınarak her ay almakta olduğumuz maaş ve
ücretlerimizin tediyesi sırasında çalıştığımız Kurum tarafından maaş ve/veya ücretlerimizden kesilerek ödenmesine muvafakat ediyoruz. Emekli
olmamız yada hizmet sözleşmemizin feshi halinde emekli ikramiyemiz ve/veya ihbar ve kıdem tazminatımızın borca yeter miktarını PTT BYS lehine
temlik ediyoruz. Bu durumda varsa bakiye borcumuzun tamamının işbu senedin PTT BYS tarafından T.C Sosyal Güvenlik Kurumu ve/veya çalıştığımız
kuruma ibraz edilerek temlik etmiş olduğumuz Emekli ikramiyesi ve/veya ihbar ve kıdem tazminatlarından mahsup edilmesine muvafakat ediyoruz.
Borcun bitimine kadar çalıştığımız Kurumdan almakta olduğumuz maaş ve/veya ücretlerimiz ile Destek Fonu ve Dönem içi Ödemeli Destek Fonundaki
birikimlerimizi Sandık lehine temlik etmiş bulunuyoruz. Taksitlerden birinin ödenmemesi halinde diğer taksitlerin de muacceliyet kesbedeceğini, bu
durumda borcumuzun tamamının yasal faizi ile birlikte protesto keşidesine, hüküm istihsaline ve kanuni bir merasime gerek kalmadan temlik ettiğimiz
maaş ve/veya ücretlerimiz ile birikimlerimizden tahsil edilmesine muvafakat ediyoruz. Temlik ettiğimiz maaş ve/veya ücretlerimiz üzerinde haciz olsa
dahi elimize geçecek miktarın %50 (yüzde elli) sinin kesilmesine razı olduğumuzu, yukarıda belirtilen posta çeki hesap numarasının doğru olduğunu, bu
konu ile ilgili doğacak yanlışlıkların ve defaten ödenecek kredinin; kesilmesi gereken damga vergisinin ödenecek krediden düşülmek kaydıyla tahakkuk
edeceğini, kredi ödemelerinin kefilin maaşından/ücretinden kesilmesi halinde, asıl borçluya Sandık tarafından yapılması gereken tüm ödemelerin
kefilden yapılan kesinti tamamlanıncaya kadar kefile ödeneceğini, ihtilaf halinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını “borçlu’’
“müşterek borçlu ve müteselsil kefil’’ sıfatı ile beyan, kabul ve taahhüt ederiz.
Senetteki bilgilerin tamamını ve açıklamalar kısmını okuduk ve kabul ettik.

MÜŞTEREK BORÇLU VE MÜTESELSİL KEFİLLER
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Ünvanı
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Yukarıda ad ve soyadları yazılı şahısların PTT A.Ş personeli olduğunu, herhangi bir nedenle açığa alınmadığı ve halen görevine devam ettiğini,
birimimizde çalıştığını ve imzaların kendilerine ait bulunduğunu maaşlarında icra, temlik ve benzeri kesintilerinin olmadığını tasdik ederim. ( Borçlu ve
Kefillerin maaşında icra, temlik ve benzeri kesinti veya soruşturma var ise belirtilmesi ve kredi aldıktan sonra istifa eden, hizmet sözleşmesi fesih edilen
ya da emekli olan borçlu ve kefillerin Sandığa bildirilmesi zorunludur.)

Tarih:……./……./……..

Adres: İzmir 2. Cad.No: 40 Kat : 4 - 5 Kızılay 06440 ANKARA Tel: 0312 – 418 60 61 ( Pbx ) Faks: 418 84 52

Daire Amiri
Adı ve Soyadı
Mühür ve İmza

AÇIKLAMALAR:
1. Aşağıdaki hallerde, senet işleme konulmayacaktır:
a. Kefilleri yok ise, ( Sandık , Destek Fonu ve Dönem İçi Ödemeli Destek Fonu rezervleri toplamı kredi tutarını
karşılayanlar hariç)
b. Borçlunun, kefillerinden birinin veya onaylayan makamın imzası yok ise,
c. Onaylayan makamın tasdiki ve senet onay tarihi yok ise,
d. Borçlu ve kefillerin adı ve soyadı bilgileri yanlış ise,
e. Talep tutarında düzeltme veya karalama var ise,
f. Borçlunun, kefillerinden birinin maaşında icra, temlik ve benzeri kesinti, tahsilat borcu v.b kesinti var ise,
g. Borçlu ve kefillerin son aya ait tasdikli maaş bordrosu suretleri yok ise,
ğ- Borç ve Temlik Senedi okunaksız ve silik ise.
2. İlk taksit, kredinin Posta Çeki Hesabına aktarıldığı tarih itibariyle çıkarılacak ilk tahsilat bordrosuna dahil edilmek
suretiyle başlar.
3. Naklen başka merkez veya üniteye gidenlerin, gittikleri merkez veya ünitede aylıklarından kesinti yapılmasını ve nakil
fişinin Sandığa gönderilmesini sağlamaları gerekir.
4. Krediler kişisel Posta Çeki Hesaplarına gönderileceğinden hesap numaralarının mutlaka senetteki ilgili kısma tam ve
okunaklı olarak yazılması zorunludur. Elden ödeme yapılmamaktadır.
5. Defaten kredi taleplerinde borç ödenecek krediden mahsup edilmektedir.
6. Posta çeki Hesap numarasındaki yanlış veya eksik yazılan bilgilerden doğabilecek hatalardan kaynaklanan gecikme ve
sorumlulukların tamamı üyeye aittir.

