İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ FORMU
Bu Bilgi Formu, Bankacılık Hizmetleri Sözlesmesinin Ek'i ve ayrılmaz bir parçasıdır.
Ürünün Adı /Tanımı
İHTİYAÇ KREDİSİ
Süresi (Vadesi)
- Ay
Kredinin Tutarı
-TL
TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI:
FAİZ
MASRAF
MASRAFIN ADI
AÇIKLAMA
ORANI
TUTARI
Faiz Oranı (Aylık)
%..
Faiz üzerinden % 15 KKDF ve % 5 BSMV
Kredi Tahsis Ücreti
………TL
Temerrüt Faiz Oranı (Aylık)
%..
SİGORTA YAPTIRILMASI:
Müşteri kendi talebi ile kredisiyle ilgili sigorta yaptırabilecektir. Kredi teminatı olarak Hayat ve Ferdi Kaza
Sigortaları Müşterinin talep ettiği tüketici kredisine uyumlu olarak Banka’nın bildireceği tutar,şart ve süreyle,
sigorta prim ve masrafları kendisine ait olmak üzere, Banka’nın dain ve mürtehin olduğu kredi bağlantılı hayat ve
ferdi kaza sigortasını dilediği şirketten yaptırabilecektir. 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:
Mektup, kısa mesaj, internet, telefon ve noter aracılığıyla yapılan gecikme bildirimlerden gönderim masrafı tahsil
edilmektedir. Bilgilendirmenin yapıldığı tarihte geçerli olan ücretler tahsil edilir.
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 Tüketici Kredi Sözleşmesine
ek olarak, bu formun bir nüshası tarafınıza teslim edilmiştir.
CAYMA HAKKI:
Müşteri, kredi kullanım tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göztermeksizin ve cezai
şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir. Müşterinin cayma bildirimini 0850 724 30 50 numaralı çağrı
merkezimize yöneltmiş olması gerekir. Bu durumda kredini kullandırılmış olması halinde müşteri ana parayı ve
kredinin kullanıldığı tarihten anaparanın geir ödendiği tarihe kadar olan sürede tahaakkut eden akdi faizi, bir kamu
kurumu veya kamu kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödeme yapılmış ise, bu maraflar ile birlikte en geç cayma
bildirimini bankaya iletmesinden sonra 30 (otuz) gün içinde kredisini geri ödemeyi kabul, beyan ve tahattüt eder.
Bu süre içinde ödeme yapılmaması durumunda müşteri tüküetici kredisinden caymamış sayılır. Müşteri tarafından
ödeme yapacağı gün kapama tutarını öğrenmek için 0850 724 30 50 numaralı çağrı merkezimize başvurması
gereklidir. Müşteri tarafından ödeme yapılınca 0850 724 30 50 numaralı çağrı merkezimize bilgi verilmesi
gereklidir.
Okuyup uygun bulmanız durumunda, bu 2(iki) nüsha düzenlenmiş formu imzalayarak 1(bir) nüshasını saklayınız.
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