
                                                

 

Ürüne Ait Bilgiler: 

Ürünün Adı  İhtiyaç Kredisi 

Süresi (Vadesi)  

Kredinin Tutarı  

Tahsil Edilecek Faiz, Ücret, Masraf ve Komisyon Tutarları: 

MASRAFIN ADI 
FAİZ 

ORANI  
MASRAF TUTARI AÇIKLAMA 

Faiz Oranı (Aylık)* %.. 
 Faiz üzerinden % 15 KKDF ve 

% 5 BSMV de tahsil 
edilmektedir. 

Kredi Tahsis Ücreti                     TL  

Ekspertiz Ücreti**                     TL  

İpotek Tesis Ücreti**                     TL  

Sigorta Masrafları                     TL  

Temerrüt Faiz Oranı (Aylık) %..   

* Banka tarafından kullandıracak tüketici kredisi, sabit faizli İhtiyaç Kredisi olup; Sabit Faizli İhtiyaç 
Kredisi Sözleşmesi (“Sözleşme”) akdedilmesi sırasında belirlenen ve Banka ile Müşteri’nin ortak 
rızası dışında değiştirilemeyen faiz oranını içeren kredi tipidir. Yıllık faiz oranı ve yıllık maliyet oranı, 
toplam borç tutarının anapara, faiz ve diğer giderler itibariyle dağılımı Sözleşme’nin ekinde Müşteri’ye 
verilen Ödeme Planı’nda gösterilmektedir. 
** İpotek teminatlı kredilerde tahsil edilmektedir. 
 
CAYMA HAKKI: 
 
MÜŞTERİ, 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYARINCA 14 (ONDÖRT) GÜN 
İÇİNDE HERHANGİ BİR GEREKÇE GÖSTERMEDEN ve CEZAİ ŞART ÖDEMEKSİZİN BANKA’NIN 
ŞUBELERİNE BAŞVURMAK KAYDIYLA KREDİDEN CAYMA HAKKINA SAHİPTİR.   
 
ERKEN ÖDEME: 
 
Müşteri, krediden doğan bakiye borcun bir bölümünü ya da tamamını vadesinden önce ödemeyi talep 
ettiği takdirde; mevcut anapara borcuna, son taksit ödeme tarihinden ara ödeme yapılan tarihe kadar 
geçen günler için, işbu sözleşmede faizin hesaplanmasında esas alınan oran üzerinden tahakkuk 
ettirilecek faiz, B.S.M.V. ve K.K.D.F. tutarını  Banka’ya ödedikten sonra, Banka, erken yatırılan 
anaparayı toplam anaparadan düşüp yeni bir Ödeme Planı çıkaracaktır. Banka, erken ödenen miktara 
göre yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince gerekli faiz ve diğer maliyet unsurlarına ilişkin  
indirimi yapacaktır. 
 
 
 
SİGORTA YAPTIRILMASI: 
Kredi kullanımı aşamasında müşterinin Bankadan, hayat sigortası, ferdi kaza sigortası yaptırmak 
istemesi halinde, bu sigortalara ilişkin poliçeleri ayrıca düzenlenerek primleri tahsil edilecektir. 
Müşterinin mevcut sigorta poliçelerinin bu krediyle ilişkilendirilebilmesi için, sigorta poliçelerinin 
krediyle uyumlu olması gerekir. 



                                                

 

Taşıt teminatlı olarak ihtiyaç kredisi kullanılması halinde, taşıta ilişkin kasko ve zorunlu trafik 
sigortaları poliçeleri ayrıca düzenlenerek primleri tahsil edilecektir. Müşterinin mevcut sigorta 
poliçelerinin bu krediyle ilişkilendirilebilmesi için, sigorta poliçelerinin krediyle uyumlu olması 
gerekir. 
 
GECİKME BİLDİRİM VE BİLGİLENDİRME ÜCRETLERİ:  
Mevzuata uygun olarak talep alınmak suretiyle yapılan onaya bağlı olarak e-posta yolu haricindeki 
yollarla yapılan gecikme bildirimlerden gönderim masrafı tahsil edilmektedir.  
 
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 kredi kartı 
hesabına borç kaydedilmek veya kredili mevduat hesabının limitinden tahsil edilmek suretiyle yapılır. 
Yukarıda özetlenen konular dışında her türlü detaylı bilgi Sözleşme’de yer almakta olup, dikkatle 
inceleyebilmeniz ve anlaşılmayan konularda Bankamızdan detaylı açıklama talep edebilmeniz 
amacıyla İhtiyaç Kredisi Sözleşmesine ek olarak, bu formun bir nüshası tarafınıza teslim edilmiştir. 
 
TEMERRÜT DURUMU:  
Müşteri, krediden doğan borçlarını, Ödeme Planı’na uygun olarak ödeme tarihlerinde tamamen veya 
kısmen ödemediği takdirde, ödenmeyen borç ile birlikte, muacceliyet süresi boyunca Sözleşme (akdi) 
yıllık faiz oranının yüzde otuz (%30) fazlasına tekabül eden temerrüt faizini ve buna ilişkin her türlü 
masrafı ödemek zorunda kalabilir. 
 
Müşteri, 2(iki) nüsha düzenlenmiş formu imzalayarak 1(bir) nüshasını saklamayı, bu formda yer alan 
masraf ve komisyonlarla ilgili bilgilendirildiğini ve masraf ve komisyonları kabul ettiğini beyan eder.  
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