POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
BORÇ GERİ ÖDEMELERİNDE TAKSİT ÖTELEME (MOLA) TALEBİ
1. Taksit öteleme, yalnızca bir borcun geri ödeme planı içerisinde asgari 1 ay (bir), azami 3 ay (üç) taksit ödeme dönemi için geçerli olacaktır.
2. Taksit öteleme uygulaması aynı borcun geri ödeme planı içerisinde, yalnızca 1(bir) kez ve operasyonun gerçekleştirildiği ayı takip eden ay için
uygulanacaktır.
3. Öteleme dönemi boyunca (ilk ötelenen taksitin ait olduğu ayın ilk günü (dâhil) ile son ötelenen taksitin ait olduğu ayın son günü (dâhil) arasındaki
zaman dilimince) Sandık tarafından yeni borç tahsis edilmesi mümkün olmayacaktır. Ayrıca borçların, Sandık tarafından tahsis edilecek yeni bir
borç içerisinden mahsup edilmesi de mümkün olmayacaktır.
4. Taksit öteleme, talep edilen borç ilk ödemeden itibaren en az 3 ay (üç) taksit ödeme yapılmış olması gerekmektedir.
5. Taksit öteleme imkânından ikinci veya daha fazla kez faydalanmak isteyen Ortaklarımız, bir önceki öteleme dönemi bitişine müteakip en az 6 ay
(altı) maaş dönemi geçmiş olması gerekliliği bulunmaktadır.
6. Ortaklarımız, öteleme dönemi içerisinde borçlarını Polis Bakım ve Yardım Sandığı banka hesabına defaten ödemek suretiyle erken ödeme
indirimi ile kapatabileceklerdir.
7. Vadesi geçmiş ve ödenmemiş durumlarında, borç taksitleri ve/veya aidat ödemeleri bulunan Ortaklarımız, gecikmedeki borçlarını gecikme
faizleri ile birlikte ödeme yapmadıkları sürece taksit öteleme imkânından faydalanamayacaktır.
8. Ayın son 5 işgünü öncesine kadar gelişebilecek işlem iptal talepleri, yazılı şekilde bildirilmesi kaydıyla karşılanabilecek, bu zaman dilimi
sonrasındaki işlem iptal talepleri karşılanamayacaktır.
9. Taksitlerin ötelendiği dönem boyunca, borcun kalan anaparası için hesaplanacak borç faizi miktarı, öteleme döneminin son ayı içerisinde maaş
kesintisi yoluyla tahsil edilecektir.

Öteleme Dönemleri için Örnek
ÖTELEME DÖNEMİ FAİZİ İÇİN
KESİNTİSİ YAPILACAK AY

GERİ ÖDEME TAKSİTLERİNİN
BAŞLAYACAĞI AY

NİSAN (1 Ay için)

NİSAN

MAYIS

NİSAN - MAYIS (2 Ay için)

MAYIS

HAZİRAN

HAZİRAN

TEMMUZ

ÖTELEME DÖNEMİ (AY)

NİSAN - MAYIS - HAZİRAN (3 Ay için)

Yukarıdaki kurallar çerçevesinde, aşağıda detaylarını belirttiğim borcuma ait geri ödemelerin, yine belirttiğim taksit ödeme dönemi boyunca, faiz
miktarı son öteleme döneminde maaşımdan tahsil edilmek üzere ‘Taksit Öteleme’ imkânından faydalanmak için gereğini rica ederim
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