ELEKTRONİK İMZA İLE TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU
Şube Adı / Adresi:
Telefon Numarası:
KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER:
Kredi Türü
Kredinin Tutarı (TL)
Vade (Ay)
Ödeme Planı Tipi
BSMV Oran (%)
KKDF Oran (%)
Sabit Taksitli Kredi Aylık Geri Ödeme Tutarı
TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET,
MASRAF VE KOMİSYON
Akdi (Baz) Faiz Oranı (Aylık) (%)
Akdi (Baz) Faiz Oranı (Yıllık) (%)
Krediye Uygulanan (İndirimli) Faiz Oranı
(Aylık) (%)
Krediye Uygulanan (İndirimli) Faiz Oranı
(Yıllık) (%)
Peşin Faiz (Brüt)

İHTİYAÇ KREDİSİ

SABİT

ORAN

TUTAR
-

-

-

-

-

-

-

-

0,00

Yıllık Maliyet Oranı (%)

0,00

-

Temerrüt Faiz Oranı (Aylık) (%)

0,00

-

Temerrüt Faiz Oranı (Yıllık) (%)

0,00

-

Tahsis Ücreti (TL)
Dekont Ücreti
Gecikme
Ücretleri

Bildirim

Alınmamaktadır
ve

Bilgilendirme

Kredi İlişkisi
Bildirimi

Alınmamaktadır

-

-

-

22 TL

-

Asgari 6 TL

Arşiv-Araştırma
Ücreti
Geçmiş Dönem
Dekont/Belge
Verilmesi

Borç Tutarı

Anapara Tutarı

AÇIKLAMA

Azami 60 TL
Faiz Tutarı

Kredi tutarı üzerinden
hesaplanmaktadır.
Kredi tahsis anındaki ücretler dahil
edilerek hesaplanmıştır.
Akdi (Baz) faiz oranının %30 fazlası
hesaplanarak bulunur. Faiz
üzerinden % 15 KKDF ve % 5 BSMV
de tahsil edilmektedir.
BSMV dahildir
Alınmamaktadır
Kamu kurum veya kuruluşuna veya
üçüncü kişilere ödenen masraflar
Müşteri’ye aittir.
Müşterinin geçmişe yönelik kredi
ilişkisini bildirir yazı talep etmesi
halinde tahsil edilecektir. Müşteri
başvuru tarihinden itibaren 1 yıl
içinde tahsis edilmiş kredilerden
ücret tahsil edilmeyecektir.
Geçmiş dönem işlem dekontu/
belgesi (6 aya kadar olan işlemler
hariç) talep edilmesi durumunda
dekont/ belge başına tahsil
edilecektir.
Fon+Vergi Tutarı

Diğer Giderler

TOPLAM
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DEVLETE ÖDENEN VERGİ VE FONLAR:
Masraf, ücret ve komisyon tutarları üzerinden % 5 BSMV, faiz niteliğinde tahsil edilen komisyonlar üzerinden ise ayrıca
% 15 KKDF tahsil edilmektedir.
TAHSİLAT ŞEKLİ:
Nakden veya hesaben veya müşterinin talebine ve Bankanın kabulüne bağlı olarak kredili mevduat hesabının limitinden
tahsil edilmek suretiyle yapılır.
TEMERRÜT FAİZİ HESAPLAMASI:
İşbu kredinin geri ödemelerinde gecikme olması veya temerrüde düşülmesi halinde temerrüt faizi oranı akdi (baz) faiz
oranının %30 fazlası olarak hesaplanacaktır.
KREDİ UYGULAMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 23. maddesi ve diğer ilgili mevzuat uyarınca hazırlanan işbu
doküman; krediye uygulanacak (indirimli) faiz, ücret, masraf vb. maddi yükümlülükler ile kredi sözleşmesinin koşullarını,
tarafların hak ve sorumluluklarını içeren unsurlara ilişkin bilgiler içermekte olup, müşterinin onayına sunulmaktadır.

Müşterinin kullanacağı kredi ile ilgili olarak hayat sigortası ve/veya diğer sigortaları
yaptırması tercihe bağlıdır.
KREDİ FAİZ TÜRLERİNE İLİŞKİN TANIMLAR VE MUHTEMEL SONUÇLAR
Sabit Faizli Kredi: Banka ve müşterinin, kredi faizinin vade boyunca sabit kalması üzerinde anlaştıkları kredi
türüdür. Söz konusu faiz oranı kredi sözleşmesinde belirtilir ve kredi vadesi boyunca tüketici aleyhine sonuç
doğuracak şekilde değiştirilemez. Faiz oranları yükseldiğinde müşteriye uygulanan faiz oranı
yükseltilmemektedir. Kredi faizinin sabit olması taksitlerin eşit olması sonucunu doğurmayacak olup, müşteri
kredi taksit tutarlarını yıl içinde farklı dönemlerdeki gelirine uygun olarak Bankayla mutabakata varması
koşuluyla düzenleyebilir.
MÜŞTERİ İLE BANKA ARASINDA AKDEDİLECEK TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN BİLGİLER
İmzalanacak olan tüketici kredisi sözleşmesinde aşağıdaki hususlar çerçevesinde işlem yapılacaktır.
• Banka’nın, haklı sebeplerin varlığı halinde müşteriye tahsis ettiği krediyi kullandırmama hakkı saklıdır.
• Müşteri, Bankaya vermiş olduğu Tüketici Kredisi Başvuru Formu ve eklerindeki bilgi ve belgelerin doğru olduğunu
kabul ve taahhüt eder.
• Kredi faiz oranı vade sonuna kadar tüketici aleyhine değiştirilemez. Piyasa faizleri yükseldiğinde müşteriye
uygulanan faiz oranı yükseltilmez.
• Vadesi gelmemiş bir veya birden fazla taksitin ödenmesi halinde Banka tarafından gerekli indirimler yapılacaktır.
• Cayma Hakkı: MÜŞTERİ Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatın kendisine tanıdığı haklar
çerçevesinde, Tüketici Kredisi Sözleşmesi’nin imza tarihinden itibaren on dört gün içinde BANKA’ya bildirimde
bulunmak şartıyla, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin Tüketici Kredisi Sözleşmesi’nden
cayma hakkına sahiptir.
Müşteri, cayma bildirimini Banka’ya göndermesinden sonraki otuz gün içinde anaparayı ve kredinin kullanıldığı tarihten
anaparanın geri ödendiği tarihe kadar olan sürede tahakkuk eden, krediye uygulanan (indirimli) faiz oranı üzerinden
hesaplanmış faizi ve bu tutar üzerinden hesaplanan KKDF ve BSMV’yi ödemek zorundadır. Bu süre içinde bu
ödemelerin tamamen yapılmaması hâlinde, Müşteri Tüketici Kredisi Sözleşmesi’nden caymamış sayılacaktır.
Müşterinin Otomatik Virman Talimatının bulunduğu durumlarda, cayma bildirimini Banka’ya göndermesinden sonraki
otuz günlük süre içinde, müşterinin kredi taksitlerinin tahsilatına ilişkin otomatik virman talimatı devreye girmeyecektir.
Müşterinin sözleşmeden caymamış sayıldığı durumlarda, cayma bildiriminde bulunmasından sonraki otuz günlük süreye
denk gelen kredi taksitlerinin geç ödenmesi sebebiyle oluşacak temerrüt faizi müşteri tarafından ödenecektir.
Cayma halinde, kamu kurum veya kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenen masraflar Müşteri’ye ait olup, bu masrafların
müşteriye iadesi söz konusu olmayacaktır.
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TEMERRÜT VE HUKUKİ SONUÇLARI
Geri Ödeme Planında gösterilen taksitler başkaca bir ihtara gerek kalmaksızın karşılarında belirtilen tarihte muaccel
olur. Geri Ödeme Planında yazılı vade tarihinin tatil günü olması halinde ödeme, izleyen iş günü yapılır. Vade tarihinde
ödenmeyen taksitlerin anapara borcuna, vade tarihinden ödeme tarihine kadar, oranı ilk sayfada belirtilen temerrüt faizi
uygulanır. Müşterinin birbirini izleyen en az iki taksiti ödemede temerrüde düşmesi halinde, Banka müşteriye ihtar
göndererek borcun otuz gün içinde ödenmesini talep etmeye, bu süre içinde borcun ödenmemesi halinde kredi
borcunun tamamını muaccel kılmaya yetkilidir. Müşteri, Tüketici Kredisi Başvuru Formu ve ekindeki bilgilerden herhangi
birinin doğru olmadığının anlaşılması, ödeme gücünü kısmen veya tamamen kaybetmesi, üçüncü şahıslarca hakkında
ihtiyati haciz veya haciz kararı alınmış olması, kendisinden ilave teminat talep edilmesine karşın ilave teminat
vermemesi, ölümü nedeniyle borcun ödenmeme halinin ortaya çıkması, iflası, konkordato mehli talep etmesi, hacir
altına alınması, kayyım tayini nedenleri ile ya da diğer haklı sebeplerin varlığı halinde Bankanın, borcun tamamını
muaccel kılmaya ve derhal ödenmesini talep etmeye yetkili olduğunu kabul eder.
SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
Tüketici Kredisi Sözleşmesinin imzalanmasından itibaren sözleşme şartları müşteri aleyhine değiştirilemez.
Okuyup anlamanız ve uygun bulmanız durumunda, bu 2(iki) nüsha düzenlenmiş formu imzalayarak 1(bir) nüshasını
saklayınız.
Tarih:

Müşterinin Adı Soyadı:

Ek 1. Geri Ödeme Planı
İşbu “Tüketici Kredisi Sözleşmesi Öncesi Bilgi Formu” tarafımca, Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde güvenli
elektronik imza kullanılarak imzalanmış olup, imzaladığım form metni tarafıma, Bankaya bildirdiğim elektronik posta
adresime gönderilmek suretiyle teslim edilecektir.
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