TAKSİTLİ NAKİT AVANS SÖZLEŞMESİ
Bu Sözleşme, sonunda adı-soyadı/unvanı yer alan Kart Hamili ve/veya Müşteri ile Ticaret Sicil
No: 189356, Mersis No: 0876004342000105 olan, TEB Kampüs C ve D Blok Saray Mah. Sokullu
Cad. No:7A - 7B Ümraniye/ İSTANBUL adresinde bulunan, web adresi www.teb.com.tr, telefon
numaraları Genel Müdürlük 0216 635 35 35 ve Çağrı Merkezi: 0850 200 0 666 Türk Ekonomi
Bankası A.Ş. (“TEB” ve/veya “Banka”) arasında aşağıdaki şartlarla akdedilmiştir.
Çekilen Tutar :
Faiz Oranı : ....% (BSMV ve KKDF hariç)
Vade :
Kullanma Tarihi :
Taksitli Nakit Avans, TEB Kredi Kartınız ile belirli taksitlerle ve faiz oranı ile kullanabileceğiniz bir
nakit avans ürünüdür. TEB Kredi Kartınız ile yapabileceğiniz taksitli nakit avans işlemleri: Şipşak
Para, Nakit Kredi, Kredi Kartından Borç Transferi, Kredi Kartından Taksitli EFT, Cepte
Para’dır.Taksitli Nakit Avans İşleminde %5 BSMV ve %15 KKDF uygulanmakta olup, bu oranlar
faiz oranına dahil edilmemiştir.
Yapmış olduğunuz taksitli nakit avans işleminin ödeme planı tablosu aşağıda bilgilerinize
sunulmuştur.
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1. Taksitli Nakit Avans Kullanım Koşulları
i.Taksitli Nakit Avansınızın taksitlerini kredi kartı ekstrenizden takip edebilirsiniz.
ii.Taksitli Nakit Avans devam ettiği müddetçe kredi kartı hesap kesim tarihinizi değiştiremezsiniz.
iii.Ödeme planında belirtilen ilk vade tarihi işlem tarihiniz, diğer vade tarihleriniz ise kredi kartı
son ödeme tarihlerinizdir.
2. Erken Ödenme, Ara Ödeme, Kapatma
i. Vadesi gelmemiş bir ya da birden çok taksit ödemesinde bulunabilir veya borcunuzun
tamamını veya bir kısmını erken ödeyebilirsiniz, bu durumda erken ödeme indiriminden

yararlanacağınızı hatırlatmak isteriz. Ayrıca ödeme planında yer alan bir taksit tutarından az
olmamak üzere herhangi bir tutarı vadesinden önce ödemeniz durumunda bu ödeme ara ödeme
olarak kabul edilecektir.
ii.Taksitli Nakit Avansınızın kalan taksitlerini dilediğiniz zaman 0850 200 0 666 numaralı TEB
Telefon Şubesinden kapamak sureti ile Taksitli Nakit Avans işleminizden ücretsiz olarak
cayabilirsiniz.
iii.Kapama(cayma) işlemi için kredi kartınıza kapama bakiyenizin yatırılması talep edilebilir. Eğer
kapama tarihinde, kapama bakiyenizin hepsini yatırmazsanız kalan tutar için hesap kesim
tarihinize kadar peşin nakit avans faizi işleyecektir. Bu faiz oranı %2,02'dir.
3. Diğer Hükümler
i. Bu konu ile ilgili itirazlarınız ya da şikayetleriniz olması durumunda Bankamız Müşteri Etkileşim
Merkezimize, Tüketici Hakem Heyetlerine veya Mahkemelerine başvuru yapabilirsiniz.
ii. Müşteri, herhangi bir gerekçe göstermeksizin , bildirimde bulunmak ve tüm kalan taksitli nakit
avans borcunu ödemek kaydı ile sözleşmeyi fesih edebilir.
iii. Taksitli Nakit Avans borcu vadesinin, mevzuatta tatil olarak kabul edilen bir güne rastlaması
durumunda, son ödeme günü kendiliğinden bu tarihi izleyen ve tatil olmayan ilk gün olarak kabul
edilir.
iv. Bu masraf ve komisyonlar tarafınıza sunulduğu tarihte geçerlidir. Bugün taksitli nakit
avansınızı kullanmamanız durumunda, yeni koşullarla ilgili tekrar bilgilendirme yapılacaktır.
v. İşbu sözleşme Banka ile Müşteri arasında imzalanmış olan Banka Kartı ve Kredi Kartı
Sözleşmesinin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. İşbu sözleşmede düzenlenmeyen hususlarda
Banka Kartı ve Kredi Kartı Sözleşmesi hükümleri geçerli olacaktır.
EK:1 Taksitli Nakit Avans Ön Bilgilendirme Formu
Müşteri adı soyadı:
Adresi:
E-posta adresi:
Telefonu:
Tarih:
İmza:
Müşteri tarafından el yazısı ile “Sözleşmenin ve eklerinin bir nüshasını elden aldım.”
yazabileceği alan olarak düzenlenmiştir.

