EKOP SINIRLI SORUMLU ELEKTRİK ÇALIŞANLARI TÜKETİM
VE YARDIMLAŞMA KOOPERATİFİ
BORÇ SENEDİ (Talep Formu)
Ortağı olduğum Kooperatifin gelir-gider farkı ve dağıtım-kısa vadeli kredi ve ölüm yardımı Yönetmeliği uyarınca iş bu senette (talep
formunda) belirtilen tutarda oluşan borcumun EKOP tarafından bildirilen tarihte ve bildirilen miktarda maaş aldığım ilgili bankadaki
hesabımdan ve/veya adıma açılmış hesaplarımdan müteselsilen kesilerek EKOP hesaplarına aktarılmasını, bu işlemler için EKOP’u
yetkili kıldığımı, herhangi bir ödemenin aksatılması halinde vadesi gelmese dahi takip eden diğer ödemelerin de muacceliyet
kesbedeceğini, ayrıca maaş ve yevmiyemin hacizli olması ya da banka hesaplarımdaki tutarın yetersiz olduğu durumlarda EKOP
tarafından bildirilen ödenecek tutarın kredili hesaplarımdan karşılanmasını kabul ettiğimi, ne sebeple olursa olsun kurumdan
ayrıldığımda kalan borçlarımı defaten kapatacağımı, beyan ve kabul ettiğim gibi zamanında ödenmemiş taksitlerin haber
verilmeksizin doğmuş ve doğacak her türlü istihkakımdan müteselsilen kesilmesini, buna rağmen yine de borcumuz kalırsa defaten
ödemeyi, herhangi bir ihtilaf durumunda ANKARA Mahkemelerinin ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu kabul ve taahhüt ederim.

ACİL İHTİYAÇ KREDİSİ

BORÇLU ORTAĞIN
ADI SOYADI
BABA ADI
IBN HESAP NO

:..........................................
:..........................................
:..........................................

T.C. KİMLİK NO:…………………………………........
EKOP SİCİL NO :…………………………………......
KREDİ TUTARI : 5.250,00 TL
FAİZ TUTARI : 250,00 TL
VADESİ
: 6 Ay
TALEP TARİHİ :......./......./20…….

STATÜSÜ
:İŞÇİ/MEMUR
DOĞM TAR.-YERİ :...........................................
ÇALIŞTIĞI ÜNİTE :............................................
İKAMETGAH ADRESİ:...............................................................................................
Cep
:………………….
GERİ ÖDEMESİ:..875,00 X 6 = 5.250,00 TL
İMZASI:

Yukarıda kimlik bilgileri bulunan borçlunun kefili olduğumuzu, borçlunun ödemeleri aksatması halinde ödemelerin tarafımıza haber
verilmeksizin, gerekirse kalan borcun tamamı üzerinden tarafımızdan maaş aldığımız ilgili bankadaki hesabımızdan ve/veya adımıza
açılmış her türlü hesaplarımızdan otomatik olarak ya da EKOP tarafından bildirilen tarihte ve bildirilen miktarda aylık maaş, ücret ve
yevmiyemizden müteselsilen kesilerek EKOP hesaplarına aktarılmasını, bu işlemler için EKOP’u yetkili kıldığımızı maaş ve yevmiyemizin
hacizli olması ya da banka hesaplarımızdaki tutarın yetersiz olduğu durumlarda EKOP tarafından bildirilen ödenecek tutarın her türlü
hesabımızdan ve kredili hesaplarımızdan karşılanmasını, zamanında ödenmemiş taksitlerin haber verilmeksizin doğmuş ve doğacak
her türlü istihkakımızdan müteselsilen kesilmesini herhangi bir ihtilaf durumunda ANKARA Mahkemelerinin ve İcra Dairelerinin yetkili
olduğunu kabul ve taahhüt ederiz.

1.KEFİL(Müteselsil Borçlu)
ADI SOYADI :….......................................
EKOP SİCİL NO: ………………………………………
T.C NO
:………………………….……………
ÇALIŞTIĞI ÜNİTE :……………………………………
TEL Cep:…..........................iş……………….….

2.KEFİL(Müteselsil Borçlu)
ADI SOYADI :.............................................
EKOP SİCİL NO:……………………………………….
T.C.NO: :…………………………………………………
ÇALIŞTIĞI ÜNİTE:…………………………………….
TEL cep:….……………………….İŞ…………………..
İMZA:

İMZA:

OLDUĞUNU TASDİK EDERİZ PERSONEL TAHAKKUK
İSİM İMZA
İSİM İMZA
KAŞE
KAŞE

AÇIKLAMALAR
(Senet doldurulurken dikkat edilecek hususlar)
1. Ortaklarımızın 16/08/2021 - 04/10/2021 tarihleri arasında senetlerini kooperatifimize göndermeleri
gerekmektedir. Zamanından sonra ulaşan senetler işleme alınmayacaktır.
2. Kredi ödemeleri, ortakların maaş aldıkları hesaplarından yapılmaktadır.
3. İlk taksit, ödeme yapılan ayı takip eden ay başlar, kredi kesintisi ortağın maaş aldığı banka hesabından
yapılmak sureti ile tahsil edilir.
4. Borçlu ve kefillerin senet üzerindeki bilgileri eksiksiz ve okunaklı doldurulmalı, maaş IBAN numarası
mutlaka senette belirtilmelidir.
5. Kefillerde; Kurum çalışanı ve EKOP ortağı olmayanların kefilliği kabul edilmeyecektir.
6. Senet, ortağın maaş aldığı Tahakkuk Müdürlüğünden mutlaka onaylatılmalıdır. Ayrıca; ünite kaşesi
(EÜAŞ, TEİAŞ, TEDAŞ, TETAŞ, Bağlı Ortaklık ya da Özelleşen Yerlere ait) mutlaka olmalıdır veya maaş
bordrosu gerekmektedir.
7. Verilen krediden tahakkuk eden faiz tutarı peşin kesilir. Kalan bakiye hesaba transfer edilir. Erken
kapamada Faiz iadesi yapılmamaktadır.
8. Kredi başvurusunda kullanılacak senedin EKOP sitesinde belirtilen en son güncellenmiş senet olması
zorunludur. Önceki senet örnekleri ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Yürürlükteki senet web
adresimizden indirilebilir.
9. Kredi başvurularında faks kabul edilmeyecektir. Senet aslının gelmesi zorunludur.
10. Maaşında icrası olanlara kredi verilmeyecektir. Ancak kredi ödemeleri düzenli olan ortaklarımızın yeni
kredi talepleri Yönetim Kurulumuzca değerlendirilecektir.
11. Bir Dönem dahi gecikmesi olan ortaklara Acil İhtiyaç Kredisi kullandırılmaz.
12. Yeni ortaklarımızın iki aylık üyelik süresini doldurması ve iki aylık aidat bedelini yatırmış olması
gerekmektedir.
EKOP Banka Hesap Numaraları:
HALKBANK Bahçelievler Şubesi - ANKARA TR220001200921000043000022
AKBANK Necatibey Şubesi - ANKARA
TR630004600241888000079300
VAKIFBANK Tekbürosu Şubesi - ANKARA
TR870001500158007282081025
Adres: Karanfil 2 sokak. No:49-1 Kızılay/ANKARA Tel: 0312 419 90 84 -85 86 Fax: 0312 419 90 87 İnternet
adresi: www.ekop.org.tr e-posta: ssekop@ekop.org.tr
Eksik, imzasız, onaysız veya maaş bordrosuz okunaksız doldurulan senetler işleme alınmaz.IBAN no eksiksiz
olarak yazılacaktır.
İşyeri, Banka ve IBAN lı hesap numarası değişiklikleri bildirilecektir.
Ortaklarımızın zor durumda kalmamaları için yukarıdaki açıklamaları dikkatle okumaları önemle rica olunur.
OKUDUM, ANLADIM VE KABUL EDİYORUM.
BORÇLU ORTAĞIN İMZASI

1. KEFİL İMZASI

EKOP

2.KEFİL İMZASI

