İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ
1. Taraflar ve Sözleşme Bilgileri
Sağlayıcı :
Burgan Bank A.Ş İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü, Mersis: 0140003231000116,
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No:13 Sarıyer, İstanbul ,T: 0212 371 37 37, F:
0212 371 42 42, www.burgan.com.tr
Müşteri Adı Soyadı
:{{MusteriAdiSoyadi}}

TCKN :{{TCKN}}

Tarih :{{Tarih}}

Sözleşme No :{{SozlesmeNo}}

Anapara :{{Anapara}}

Yıllık Gecikme Faiz Oranı %
:{{YillikGecikmeFaizOrani}}

Aylık Taksit Tutarı :
{{AylikTaksitTutari}}

Toplam Vergi / Fon Geri Ödeme
:{{ToplamVergiFonGeriOdeme}}

Vade :{{Vade}}

Toplam Faiz Geri Ödeme
:{{ToplamFaizGeriOdeme}}

Sözleşme Süresi (Ay)
:{{SozlesmeSuresi}}

Efektif Yıllık Faiz Oranı %
:{{EfektifYillikFaizOrani}}

Aylık Akdi Faiz Oranı %
:{{AylikAkdiFaizOrani}}

Yıllık Akdi Faiz Oranı %
:{{YillikAkdiFaizOrani}}

Kredi Tahsis Ücreti
:{{KrediTahsisUcreti}}

Kredi Toplam Tutarı
:{{KrediToplamTutari}}

Uygulanan Akdi Faiz Oranı* %
:{{UygulananAkdiFaizOrani}}

Toplam Geri Ödeme Tutarı
:{{ToplamGeriOdemeTutari}}

* Kampanya dahilinde uygulanan faiz oranıdır.

2. Kredi Türü, Taraflar, Süre, Kredi Şartları
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Bu sözleşme Banka tarafından Müşteriye kullandırılan ihtiyaç kredisinin şartlarının
düzenlenmesine ilişkindir. Kredi Veren bilgileri en aşağıda, Tüketici ad/soyadı sonda
yer alır. Kredi belirli süreli ve bağlı kredi niteliğinde olabilir. Sözleşmenin süresi, tüm
borç tamamen tahsil ve tasfiye edilmiş olmak kaydıyla, kredinin vadesi kadardır.
Kredinin toplam tutarı, ücret ve diğer şartlar tabloda yer almaktadır. Kredi tahsis
ücretini müşteri öder.

3. Kredi Niteliği Bağlı Kredi Olması Halinde Sözleşme Konusu
Mal Veya Hizmete İlişkin Bilgi
Kredi aracısı unvanı (Bayi)
:{{KrediAracısıUnvanıBayi}}

Kredi aracısı e-posta adresi
:{{KrediAracısıEpostaAdresi}}

Kredi aracısının adresi
:{{KrediAracısınınAdresi}}

Kredi aracısı mersis no
:{{KrediAracısıMersisNo}}

Kredi aracısının telefonu
:{{KrediAracısınınTelefonu}}

Mal veya hizmetin cinsi
:{{MalveyaHizmetinCinsi}}

4. Akdi Faiz Oranı ve Uygulanması
Akdi faiz oranı tabloda belirtilmiştir. Faiz sabittir ve vade içinde değiştirilemez. Faiz
oranı basit usulle hesaplanır.

5. Efektif Yıllık Faiz Oranı (Yıllık Maliyet Oranı) Hesaplaması
Yıllık Maliyet Oranı, kredinin akdi faiz oranı üzerinden vergi ve fon dahil edilerek
oluşturulan ödeme planında yer alan taksitler, peşin faiz tutarı, kredi tahsis ücreti
dahil edilerek hesaplanmıştır. Sigorta prim tutarı, efektif yıllık faiz oranı
hesaplamasına dahil edilmemiştir. Akdi faiz oranı Kredisi Sözleşmesi tabloda
belirtilmiştir.

6. Ödeme Planı
Sözleşme eki olarak ayrıca düzenlenip, Müşteriye verilir.

7. Sözleşme Nühası
Kredinin kullanılmasından itibaren ilk yıl içinde müşteri kredi sözleşmesinin bir
örneğini ücretsiz alabilir.

8. Kredi Hesabı
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Kredi sözleşmesine ilişkin bir hesap açılması halinde ve bu hesaptan sadece kredi ile
ilgili işlemler yapılması durumunda, bu hesaba ilişkin herhangi bir isim altında ücret
ve masraf talep edilemez ve bu hesap müşterinin açık yazılı talimatı olmaması
halinde kredinin sona ermesi ile kapanır.

9. Noter masrafı
Temerrüt hali dahil gerektiğinde noter masrafları Müşteri tarafından ödenir.

10. Gecikme Faiz Oranı
Tabloda belirtilmiştir. Faiz sabittir ve vade içinde değiştirilemez. Faiz oranı basit
usulle hesaplanır.

11. Kredinin Geri Ödenmemesinin (Temerrüdün) Sonuçları
Müşteri sözleşme ekinde ayrıca teslim edilen ödeme planında belirtilen toplam geri
ödeme tutarını ödemekle yükümlüdür. Taksit tutarlarının vadesinde ödenmemesi
halinde temerrüt durumu oluşur ve bu durumda ödenmeyen taksitin içindeki
anapara üzerine gecikme faizi işlemeye başlar. Kredi, kampanya dahilinde
uygulanan akdi faizi %0(sıfır) olarak kullanılabilir, Müşteriye sıfır faizli olarak
uygulanan kredilerde gecikme yaşanması halinde yukarıda belirtilen akdi faiz
üzerinden hesaplanan gecikme faizi tahsil edilir. Ödeme planına bağlı, birbirini
izleyen iki taksitin vadesinde ödenmemesi halinde Bankanın tüm borcu isteme
hakkı saklıdır. Bu durumda müşteriye en az 30 gün süre verilerek ödenmeyen
taksitlerin ödenmesi talebinde ve muacceliyet uyarısında bulunulur. 30 günlük
süre içinde ödeme yapılmazsa Banka geciken tutarlar ve muaccel hale gelen
kalan borcun tamamı için yasal yollara başvurur. Müşteri, temerrüt faizi ile
birlikte yargılama gideri, vekâlet ücreti ve noter ücreti gibi masrafları ödemek
zorunda kalır. Muaccel olan alacaklar için Bankanın müşteriye ait tüm hesaplar
üzerinde rehin, takas ve mahsup hakkı vardır. Yasal yollara başvurulması halinde
müşterinin bu sözleşmede yer alan adresine yapılan tebligat kendisine yapılmış
sayılır.

12. Sigorta ve Diğer Teminatlar
Müşterinin yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile açık talebi olmadığı sürece
krediye ilişkin sigorta yaptırılamaz. Kredi kullanımı aşamasında Müşteri’nin
Banka’dan sigorta yaptırmak istemesi halinde, bu sigortalara ilişkin poliçeler/katılım
sertifikaları ayrıca düzenlenerek prim tahsil edilir. Sigortaya ilişkin hizmetler Banka
harici bir acenteden de alınabilir. Krediyle uyumlu olması halinde müşteri mevcut
sigorta poliçelerini de kredi teminatı olarak sunabilir. Sigorta primi müşteri tarafından
ödenir. Kredi teminatı olarak yaptırılan sigorta poliçesinde Banka dain-i mürtehin
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olarak (rehin alacaklısı) gösterilir. Kredinin kalan borcu kadar sigorta tazminatları
bankaya rehinlidir. İstenecek teminatlar ve bu teminatların müşterinin edimlerine
karşılık olarak alınan şahsi teminatlardan olması halinde her ne isim altında olursa
olsun adi kefalet sayılır, müşterinin alacaklarına ilişkin karşı tarafça verilen şahsi
teminatlar ise diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça müteselsil kefil sayılır.

13. Cayma Hakkı
Sözleşmenin bir örneğinin yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı ile tarafınıza verildiği
tarihten itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeden ve cezai şart
ödemeden sözleşmeden cayabilir. Cayma bildiriminin Banka’ya
gönderilmesinden itibaren otuz gün içinde anapara ve kredinin geri ödendiği
tarihe kadar olan sürede tahakkuk eden faizi (KKDF/BSMV dahil)ile birlikte
ödenmesi gerekir aksi halde krediden caymamış sayılırsınız.

14. Kredi Niteliğinin Bağlı Kredi Olması Halinde Bağlı Krediden
Dönme ya da Bedelden İndirim İsteme Hakkı
Bağlı kredilerde, mal veya hizmet hiç ya da gereği gibi teslim veya ifa edilmez ise
Müşteri satış sözleşmesinden dönme veya bedelden indirim hakkını kullanması
halinde satıcı, sağlayıcı ve Banka müteselsilen sorumlu olur. Müşterinin bedelden
indirim hakkını kullanması hâlinde bağlı kredi de bu oranda indirilir ve ödeme planı
buna göre değiştirilir.Müşterinin sözleşmeden dönme hakkını kullanması hâlinde, o
güne kadar yapmış olduğu ödemenin iadesi hususunda satıcı, sağlayıcı ve Banka
müteselsilen sorumludur. Ancak, Bankanın sorumluluğu; malın teslim veya hizmetin
ifa edilmediği durumlarda satış sözleşmesinde veya bağlı kredi sözleşmesinde
belirtilen malın teslim veya hizmetin ifa edilme tarihinden, malın teslim veya hizmetin
ifa edildiği durumlarda ise malın teslim veya hizmetin ifa edildiği tarihten itibaren,
kullanılan kredi tutarı ile sınırlı olmak üzere 1 (bir) yıldır.

15. Erken Ödeme/Ara Ödeme/Erken Kapama
Müşteri vadesi gelmemiş taksitlerini erken ödeyebilir veya kredisini erken kapayabilir.
Erken ödemede ödenen tutara göre faiz indirimi yapılır. Kredinin tamamının erken
ödenmesinde, kalan anapara ve kapama tarihinden önce işlemiş faizler, erken
ödeme tarihine kadar doğmuş olan KKDF ve BSMV gibi yasal yükümlülükler tahsil
edilerek kredi kapatılır. Sadece hesaba para gönderilmesi erken ödeme/ara
ödeme/erken kapama için yeterli değildir. Bu yöndeki taleplerinin bankaya
bildirilmesi gerekir. Müşteri ara ödeme yapması halinde yeni bir sözleşme kurulmaz,
mevcut sözleşme kapsamında yeni ödeme planı düzenlenir ve müşteri bu yeni
ödeme planına göre krediyi geri öder.

16. Uyuşmazlıklarda Başvuru Yerleri ve Diğer Çözüm Yolları
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Sözleşmeden doğan uyuşmazlıklar için müşterinin Türkiye Bankalar Birliği nezdinde
Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetine, tüketici mahkemesine veya tüketici hakem
heyetine başvurma hakkı vardır.

17. Kredinin Yabancı Para Cinsinden Kullanılması
Kredinin yabancı para üzerinden kullanılması halinde geri ödemeye ilişkin taksitler ve
toplam kredi tutarı ya efektif olarak ya da geri ödeme tarihindeki Banka döviz satış
kuru dikkate alınarak hesaplanan Türk Lirası karşılığı ödenir.

18. Ödeme Tarihinin Tatile Denk Gelmesi
Kredi ödeme tarihi resmi tatile denk gelen günlerde ödeme tarihi tatil gününü izleyen
ilk iş günüdür.

19. Bileşik Faiz
Gecikme hali dahil bileşik faiz uygulanmaz.

20. Diğer Şartlar
Brüt faiz oranı, KKDF ve BSMV gibi vergisel yükümlülüklerin eklenmesi ile elde edilir.
Kredi vadesi içinde gerçekleşen BSMV, KKDF ve sair vergi yükümlülüklerine dair
değişiklikler yürürlük tarihinden itibaren uygulanır. Kredinin bağlı kredi olması
halinde talep edilen kredi tutarı müşteri hesabından mal ve hizmet
sağlayıcısı(kredi aracısı) hesabına otomatik olarak geçer. Ödeme planı ve
sözleşmenin bir nüshası müşteriye elden teslim edilmiştir. Bu sözleşme Burgan Bank
A.Ş. Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Sözleşme ekleri ile
birlikte bir bütündür ve imza tarihi ile yürürlüğe girer.
Eki : Geri ödeme planı.

BİLGİLENDİRME
Onaylamak üzere olduğunuz Sözleşmede menfaatinize aykırı sayılabilecek genel
işlem koşulları altı çizili olarak yazılmıştır. İmzalamadan önce bu hükümleri
incelemenizi, gerek duymanız halinde hukuki ve finansal sonuçları hakkında bir
hukuk ve/veya finans uzmanından destek almanızı öneririz. Sözleşmeyi imzalamanız
üzerine bunları kabul etmiş sayılacağınızı bildiririz.

Sözleşme Nüshası

D12 09/2018 Ver.1

Sözleşmenin bir nüshası müşterinin bankaya iletmiş olduğu elektronik iletişim adresi
aracılığı ile paylaşılır.
Müşteri

AdıSoyadı :
Tarih :

Banka

{{MusteriAdiSoyadi}}

{{Tarih}}

Kemal
Yavuzçetin
Bölüm
Başkanı

Pınar Kuriş
Genel
Müdür
Yardımcısı

Burgan Bank A.Ş - İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü, Mersis NO: 0140003231000116,
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No:13 Sarıyer, İstanbul Tel: 0212 371 37 37,
Faks: 0212 371 42 42, www.burgan.com.tr
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