KREDİ KARTI BİLGİLENDİRME ve TALEP FORMU
Kredi Türü

Belirsiz Süreli

Akdi Faiz (KKDF&BSMV dahil)

%2.02 (yıllık)

Gecikme Faizi (KKDF&BSMV dahil)

%2.52 (yıllık)

Kredi Kartı Ücretlerine İlişkin Bilgilendirme
Kredi Kartı Türü

Kart Ücreti

Ek Kart Ücreti

Tahsilat Periyodu

Burgan Bank Bonus Klasik

55 TL

27 TL

Yıllık

Burgan Bank Bonus Plus

60 TL

30 TL

Yıllık

Burgan Bank Bonus Premium

70 TL

35 TL

Yıllık

Burgan Bank Bonus Platinum

70 TL

35 TL

Yıllık

Burgan Bank Bonus Business

75 TL

75 TL

Yıllık

-

-

-

Hesaplı Kart

Kredi Kartına Sağlanan Ek Hizmetlere İlişkin Bilgilendirme
Hizmet Adı

Ücret

Tahsilat Periyodu

Nakit Avans Komisyonu

%3.2

İşlem başına

Nakit Avans Ücreti (Yurtiçi)

5 TL

İşlem başına

Nakit Avans Ücreti (Yurtdışı)

5 USD

İşlem başına

Kart Değişim ve Yenileme Ücreti

-

-

Ekstre Ücreti

-

-

%2.02

İşlem başına

Limit Aşım Ücreti

 Sağlayıcı: Banka unvanı, adresi, e-posta adresi, telefon numarası ve diğer iletişim bilgileri ile MERSİS
numarası aşağıda yazmaktadır.
 Kredi Kartı Limiti Hakkında Bilgilendirme: Yapılan başvuruya istinaden Müşteri adına kredi kartı
tanımlanır ve kredi kartı ile birlikte tanımlanan kredi kartı limiti bilgisi Müşteri’nin Banka nezdinde
bulunan iletişim adresine gönderilir.
 Akdi Faiz Oranının Uygulanması ve Değiştirilmesine İlişkin Hükümler: Faiz oranı değişiklikleri
30(otuz) gün önceden yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı ile Müşteriye bildirilir. Bildirim tarihinden en geç
60(altmış) gün içinde borcunun tamamının ödenmesi ve kullanıma son verilmesi halinde faiz oranı artış
oranları hesaba yansımaz.
 Ücretlerin Geçerlilik Süresi ve Değişiklik Bildirimleri: Kredi kartına ait ekstrenin posta yoluyla
alınması tercih edilmesi halinde basım maliyetinden Bankaya yansıyan maliyet ücreti Müşteri tarafından
ödenir.Bu formda süreklilik arz eden ve niteliği gereği işlem anında bilgisi verilemeyen ücretlere yer
verilmiştir. Süreklilik arz eden ücretlerde bir takvim yılı içinde (1 Ocak-31 Aralık) Türkiye İstatistik
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KREDİ KARTI BİLGİLENDİRME ve TALEP FORMU
Kurumun’ca bir önceki yıl sonu itibariyle açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeksi artış oranının 1.2 katı
ve üzeri oranında artış yapılması Müşteri onayına bağlıdır. Bu oran altındaki artışlar en az 30 (otuz) gün
önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile Müşteriye bildirilir. Bildirim yapıldığı tarihten
itibaren 15 (onbeş) gün sonrasına kadar ürünün veya hizmetin kullanımından vazgeçme hakkı
bulunmaktadır. Hakkın kullanılması halinde ücret tahsil edilmez ve Banka ürün ve hizmet kullanımı
durdurabilir. Ürün ve hizmeti kullanıma devam edilmesi halinde ücret artışı kabul edilmiş sayılır. Hesaplı
Kart ürününe ilişkin kart ücreti tahsil edilmez.
 Fesih: Kredi kartı borcunun tamamının ödenmesi halinde limit iptal edilebilir ve sözleşme feshedilebilir.
 Temerrüt Hükümleri: Kredi kartı faiz tahakkuku hesap kesim tarihi itibari ile başlar. Hesap özetiyle
bildirilen son ödeme tarihine kadar o aya ait akdi faiz tutarı, varsa ekstre ücreti ve fon ile vergileri altında
bir ödeme yapılmaması halinde temerrüt durumu oluşur. Kalan anapara borcu üzerinden yürürlükteki
gecikme faizi işlemeye başlar. Bir takvim yılı içinde 3 (üç) kez asgari ödeme tutarının altında ödeme
yapılması halinde Kredi kartı limit artış taleplerine ve nakit avans çekim işlemlerine kapatılır. Hesap
özetinin üst üste 2 (iki) dönem ödenmemesi halinde hesap kat edilir. Kat edilmesi ile tüm borç (ileride
hesaba yansıyacak taksitler ve diğer harcamalar dahil) muaccel hale gelir.
 Sigorta ve Teminata İlişkin Bilgilendirme: Kredi kartı kullanımı için sigorta teminatı alınmasına gerek
bulunmamaktadır.
 Cayma Hakkı: Müşteri bu sözleşmenin imza tarihi ve kalıcı veri saklayıcısı ile tarafına ulaşmasından
itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemeden cayabilir. Müşteri
krediye ait ana parayı ve kullanım tarihinden itibaren ödeme tarihine kadar işlemiş olan faizi cayma
bildiriminin Banka’ya ulaşmasından en geç 30 gün içinde geri öder. Bu süre zarfında ödeme
yapılmaması halinde krediden cayılmamış sayılır. Kredi kartına ilişkin cayma hakkı, kredi kartına ilişkin
kurulan ilk sözleşmeye uygulanır.


Bu formun imzalanması halinde adınıza Kredi Kartı tanımlanacaktır. Talep edilmesi halinde
lütfen aşağıdakileri doldurarak imzalayınız. Yapılan Kredi Kartı talebine ilişkin gerekli
araştırmalar yapılıp, talebin olumsuz karşılanması halinde Bankaya bildirilen iletişim adresine
ücretsiz olarak bilgilendirme yapılır. Bu sözleşme öncesi bilgilendirme formu hazırlandığı tarih
mesai saati bitimine kadar geçerlidir. Bu form Burgan Bank A.Ş. Bankacılık Hizmetleri
Sözleşmesi (BHS)’nin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. Banka unvanı, adresi, e-posta adresi,
telefon numarası ve diğer iletişim bilgileri ile MERSİS numarası aşağıda yazmaktadır.
Banka

Müşteri
Tarih:
Ad-Soyad:
İmza:
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