TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU
I. KREDİ KULLANDIRIM KOŞULLARI :
Aşağıda belirtilen Tüketici Kredisi için verilen bilgiler
geçerlidir.
Kredi Tutarı
:
Kredinin Para Birimi
: TL
Geçerli Faiz Oranı (Brüt %)
: Aylık
Yıllık
Taksit Sayısı (Aylık)
:
Kredi Süresi (Ay)
:
B.S.M.V Oranı* (%)
:
K.K.D.F Oranı* (%)
:
Aylık Taksit Tutarı
:
Toplam Geri Ödeme Tutarı
:
Yıllık Maliyet Oranı (%)
:
Yıllık Gecikme (Temerrüt) Faizi Oranı (%) :
Aylık Akdi Faiz Oranı (Brüt %)
:
Yıllık Akdi Faiz Oranı (Brüt %)
:
Kredi Tahsis Ücreti
:

tarihine kadar

! Sözleşmenin bağlı kredi olarak talep edilmesi halinde bu alanın doldurulması gerekir.
Kredi aracısı unvanı(Bayi)
:
Kredi aracısının adresi
Kredi aracısının telefonu
Kredi aracısının e-posta adresi

:
:
:

Kredi aracısı mersis numarası
Sunulan mal veya hizmetin cinsi

:
:

II. BİLGİLENDİRME
Kredinin Türü: Belirli Süreli
Süresi: Kredi, yukarıda belirtilen toplam geri ödeme tutarının belirtilen vade süresi içinde geri ödenmesi ile
son bulur. Sözleşme’nin süresi, tüm borç tamamen tahsil ve tasfiye edilmiş olmak kaydıyla, kredinin vadesi
kadardır. Gecikme yaşanması halinde bu sürenin uzamış olması sözleşme ilişkisinin sona erdiği anlamına
gelmeyecektir.
Sağlayıcı: Banka unvanı, adresi, e-posta adresi, telefon numarası ve diğer iletişim bilgileri ile MERSİS
numarası aşağıda yazmaktadır.
Yıllık Maliyet Oranı (Efektif Yıllık Faiz Oranı) Hesaplaması: Efektif yıllık faiz oranının
hesaplanmasında kullanılan bütün bileşenleri gösteren temsili hesaplama aşağıdaki gibidir.
Kredi
Aylık Faiz
Taksit Tutarı
Tahsis Ücreti
Yıllık Maliyet
Toplam
Tutarı Vade
Oranı
(Brüt)
(Brüt)
Oranı
Tutar
5.000 TL 12
%1,99
484,14 TL
26,25 TL
%34,0942 5.835,88 TL
Ödeme Planı: Kredi tutarı ve süresi esas alınarak kredi verenin uygulamakta olduğu akdi faiz oranına göre
hazırlanan ödeme planı bu form ekinde tarafınıza verilir.
Müşteri İmza ______________________

Hesap Açılması: 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.
Akdi Faiz Oranının Uygulanması: Talep edilen krediye ilişkin aylık ve yıllık akdi faiz oranları “Kredi
Kullandırım Koşulları” başlığı altında belirtilmiştir. Bu oranlar piyasa koşulları ve Banka politikaları gereği
serbestçe belirlenir. Yasal düzenlemeler gereği tüketici kredilerinde faiz oranları basit usulle hesaplanır, bileşik
faiz uygulanmaz. Banka tarafından bildirilen faiz oranları, piyasa koşulları veya başka nedenlerden dolayı
aleyhinize olacak şekilde değiştirilmez. Banka tarafından belirli bir dönem ya da mal/hizmete ilişkin
kampanyalar dahilinde 0(sıfır) faizli kredi kullanımı gerçekleşebilir. Sıfır faizli kredi kullanımından faydalanmak
için Banka tarafından duyurulan kampanya koşullarını sağlamanız gerekir.
Temerrüt Hali: 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. Gecikme (temerrüt)
faizi oranı akdi faiz oranının %30 fazlası olarak hesaplanacaktır. Kredi, kampanya dahilinde uygulanan akdi
faizi %0(sıfır) olarak kullanılabilir. Müşteriye sıfır faizli olarak uygulanan kredilerde gecikme yaşanması
halinde 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. Temerrüt faizi (KKDF/BSMV dahil) ile birlikte yargılama gideri, vekâlet ücreti ve
noter ücreti gibi masrafları ödemek zorunda kalırsınız. Muaccel olan alacaklar için Bankanın tarafınıza ait tüm
hesaplar üzerinde rehin, takas ve mahsup hakkı vardır. Yasal yollara başvurması halinde bu sözleşmede yer
alan adresinize yapılan tebligat tarafınıza yapılmış sayılır.
Sigortaya ve Teminata İlişkin Bilgilendirme: 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 edilecektir. Sigortaya ilişkin hizmetler Banka harici bir acenteden de alınabilir. Krediyle uyumlu olması
halinde müşteri mevcut sigorta poliçelerini de kredi teminatı olarak sunabilir Kredi teminatı olarak yaptırılan
sigorta poliçesinde Banka dain-i mürtehin 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.
Cayma Hakkı: Müşteri sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe
göstermeden ve cezai şart ödemeden cayabilir. Ancak sözleşmenin bir örneğinin yazılı olarak veya kalıcı veri
saklayıcısı ile müşteriye verildiği tarihin sözleşmenin kurulduğu tarihten daha sonra olması durumunda,
cayma hakkı süresi, müşterinin sözleşmenin bir örneğini aldığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkını
kullanan müşterinin krediden faydalandığı hallerde, müşteri, anaparayı ve kredinin kullanıldığı tarihten
anaparanın geri ödendiği tarihe kadar olan sürede tahakkuk eden faizi (KKDF/BSMV dahil) en geç cayma
bildirimini Banka’ya göndermesinden sonra otuz gün içinde geri öder. Bu süre içinde ödeme yapılmaması
halinde müşteri kredisinden caymamış sayılır.
Erken Ödeme: 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 ve böylece müşteri tarafından kredi sözleşmesi feshedilmiş sayılır.
Erken ödeme taleplerinin bankaya bildirilmesi gerekir. Sadece hesaba para gönderilmesi erken ödeme/ara
ödeme/erken kapama için yeterli değildir. 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. Vadesinden önce kapatılan krediler ile ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili
hükümleri saklıdır.

Müşteri İmza ______________________

Bağlı Krediye İlişkin Bilgilendirme: Kredinin, mal ve hizmet sağlayıcısı aracılığı ile talep edilmesi halinde
kredi türü bağlı kredi olarak nitelendirilir. Satın alınan mal ve hizmet sözleşmesinden cayılması halinde, kredi
sözleşmesi de sona erer. Mal veya hizmetin teslim ya da ifa edilmemesi halinde Banka kredi miktarı ile sınırlı
olmak üzere, teslim ve ifa tarihinden itibaren 1 (bir) yıl için satıcı ile birlikte müteselsilen sorumlu olur.
Diğer: Bankanın Kredi vadesi içinde gerçekleşen BSMV, KKDF ve sair vergi yükümlülüklerine dair
değişiklikler yürürlük tarihinden itibaren uygulanır. Kredinin yabancı para üzerinden kullanılması halinde geri
ödemeye ilişkin taksitlerin ve toplam kredi tutarının hesaplanmasında ödeme tarihindeki kur dikkate alınır.
Yıllık maliyet oranın hesaplanması için gerekli olan net kredi tutarı, akdi faiz, tahsis ücreti gibi tüm ücret ve
masraflar “Kredi Kullandırım Koşulları” başlığı altında gösterilmiştir. Kredi tahsis ücreti ve sigorta primi
tarafınızca ödenir. Kredinin kullanılmasından itibaren ilk yıl içinde kredi sözleşmesinin bir örneğini ve kredi
sözleşmesi süresince herhangi bir zamanda hesap özetini ücretsiz alabilirsiniz. Kredi ödeme tarihi resmi tatile
denk gelen günlerde ödeme tarihi tatil gününü izleyen ilk iş günüdür. Kredi sözleşmesi kapsamında bileşik
faiz uygulanmaz.Ödeme tablosunun imzalandığı tarih ile kredi bedelinin müşteri hesabına geçtiği tarih
arasında fark olması durumunda, geçen günlere ait akdi faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz miktarı ve faiz
üzerinden hesaplanacak kamusal yükümlülükler toplamı ilk taksit tutarından düşülecektir.
III. TALEP
Lütfen anlaşılmayan kısımlar için ek bilgi talep ediniz. Başvurunuz ile ilgili değerlendirme
yapılıp, talebin olumsuz karşılanması halinde derhal ücretsiz olarak bilgilendirilirsiniz. Bu form
Burgan Bank A.Ş. Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi (BHS)’nin ve Tüketici Kredisi Sözleşmesi’nin
eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. Burada hüküm bulunmayan haller için sırasıyla Tüketici Kredisi
Sözleşmesi ve BHS hükümleri uygulanır.
Eki: Ödeme planı
Müşteri
Tarih
:
Ad
:
Soyad
:
T.C. Kimlik No :
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