Avans Talep ve Ödeme Formu
BU BÖLÜM ÜYE TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR
Borç Miktarı: ¨
Faiz Nisbeti: %

Senet No:
(Yüzde):

Vade:

1. Yukarıda miktarı yazılı………………………….................………………………..’nı
kefaleti müteselsile ile /ipotek mukabili olmak üzere DAÜKOOP LTD.’den aldığım/aldığımız  toplam kredi miktarının
faizleri  ile birlikte,  taksitlerinin  her 15 / her ay sonu maaşımdan/maaşımızdan otomatik olarak kesileceğini;
2. Mezkur meblağa borçlandığım / borçlandığımız tarihten başlıyarak senevi (Her takvim yılı sonunda) yüzde……….............……
kapitalize faiz tahakkuk ettirilerek anaparaya eklenmesi ve
her halvekarda borcuma/borcumuza karşılık yapacağım/yapacağımız tüm ödemelerin önceli Işbu borcumun/borcumuzun faizine mahsup edilmesini; keza DAÜ-KOOP LTD.’in genel kredi faiz ve masraf oranlarını değiştirme halinde herhangi
bir ihbara gerek görülmeden Bankaca bu şekilde tesbit edilecek olan yeni faiz ve masraf oranlarının uygulanması Bankanın çift taahhütlü posta yolu ile yapacağı yazılı bir talebin
kendimin/kendimizin veya kefillerimin/kefillerimizin herhangi
birisinin işbu senette görülen adresime/adresimize gönderilmesi halinde sözkonusu talebin benim/bizim ve kefillerimin/kefillerimizin tümüne yapılmış addolunacağı hususunu;
3. Ana para, faiz ve Bankacılık masraflarından müteşekkil borcumu / borcumuzu ilk talep tarihinden geç olmamak üzere bir
tamam ödemeyi;
4. Kooperatif Şirketleri Kanunlarına göre hakeme havale olunduğum/olunduğumuz takdirde veya mahkemeye gidilmesi
vukuunda yapılacak tüm masrafları bilakaydüşart tazmin
etmeği; ve her halukarda DAÜ-KOOP LTD.’in direk olarak
mahkemeye başvurma ve  mukayyit emri ile taşınır taşınmaz
mallarıma / mallarımıza  haciz koyma hakkı olduğunu;

5. DAÜ-KOOP LTD.’den aldığım/aldığımız istikrazı, veya herhangi bir taksidi vadesinde ödemediğim / ödemediğimiz, veya bu
borç senedinin herhangi bir hükmüne uymadığım/uymadığımız takdirde tüm borcumun/borcumuzun vadesinin gelmiş
sayılacağını yine krediyi maksadına uygun kullanmadığım/
kullanmadığımız veya kredinin maksadını bilahare saptırdığım/saptırdığımız takdirde,borcumun/borcumuzun vadesinin
derhal gelmiş sayılacağını ve bu suretle vadesi gelmiş sayılacak, borcumun borcumuzun faizlerini ve Banka masraflarının
derhal benden/bizden isteneceğini biliyor ve istek halinde
tüm borcu faizleri vs. Banka masrafları ile birlikte ödemeği;
6. Yukarıda belirtilen borcuma/borcumuza karşılık vasıfları aşağıda açıklanan gayri menkulleri DAÜ-KOOP LTD. lehine ipotek (vekalet) vermeyi;
7. Herhangi bir sebeble DAÜ-KOOP Ltd, ortaklık vasfını kaybettiğim anda, bu borcun vadesinin otomatikman düşmüş sayılacağını ve tüm bakiye borcu kapatmam gerektiğini bildiğimi;
8. Herhangi bir nedenle DAÜ’ deki görevimden ayrılmam durumunda DAÜ’ den alacağım olan maaş,ihbar tazminatı, ikramiye, bayramlık kıdem tazminatı  ve sair doğacak haklarımdan öncelikle bu borcumun kapatılması için DAÜ-KOOP LTD’
in bu haklarımı DAÜ’den alma hakkı olduğunu alabileceğini;
9. Kefilleri olduğumuz şahsın kredi borcunu vadesinde ödememesi durumunda veya taksitlerini aksatması durumunda bizler kefiller olarak DAÜ’deki maaşımızdan ve DAÜ’deki her türlü alacağımızdan  otomatik olarak bakiye borcun kesileceğini
bildiğimizi ve kabulümüz olduğunu aşağıdaki imzalarımız ile;
Kabul ve taahhüt ederim / ederiz.
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