PASSO KREDİ KARTI SÖZLEŞMESİ
Aktif Yatırım Bankası A.Ş. ile tarafınız arasında aşağıda yazılı hükümler dairesinde
“Passo Kredi Kartı” temin edilmesi için işbu Passo Kredi Kartı Sözleşmesi
akdedilmiştir.
MADDE 1. Kredi Türü: Kredi Kartı
MADDE 2. Kredi Sözleşmesinin Süresi: Belirsiz Süreli
MADDE 3. Banka ve Tüketiciye İlişkin Bilgiler: Banka unvanı, adresi, telefonu,
internet adresi ve mersis numarası ile tarafınıza ilişkin bilgiler, işbu sözleşmenin
sonunda yer almaktadır.
MADDE 4. Passo Kredi Kartı Limitine İlişkin Bilgiler: Passo kredi kartı limitiniz
başvurunuzun değerlendirilmesi sonucunda, ilk defa kredi kartı sahibi olacak
müşterilerin tüm kart çıkaran kuruluşlardan temin ettikleri kredi kartları için
tanınacak toplam kredi kartı limiti, ilk yıl için, aylık ortalama net gelirinizin iki katını,
ikinci ve sonraki yıllar için ise dört katını aşamaz. İlk defa kredi kartı sahibi olacak
müşterilerin, aylık veya yıllık ortalama gelir düzeyinin tespit edilememesi durumunda
tüm kart çıkaran kuruluşlardan edinilebilecek toplam kredi kartı limiti en fazla bin
Türk Lirası olarak belirlenip, tarafınıza bildirilecektir. Limit artışları başvuru
sırasında ya da daha sonra talebiniz üzerine yapılır. Passo kredi kart başvurusu
esnasında talep edeceğiniz otomatik limit artışına istinaden, Banka limit artışınızı
gerçekleştirecek ve yeni limit ile geçerli olduğu tarihi SMS kanalıyla tarafınıza
bildirecektir. Otomatik limit artış talebinizi daha sonra Çağrı Merkez kanalı ile de
iletebilirsiniz. Bir takvim yılı içerisinde asgari ödeme tutarı toplam üç kez ödememeniz
halinde borcunun tamamı ödenene kadar limit artışı yapılmaz.
MADDE 5. Akdi Faiz Oranı ve Akdi Faiz Oranının Uygulanmasına İlişkin Şartlar ve
Esaslar: İşbu sözleşme tarihi itibariyle geçerli olan akdi faiz oranı %2,02’dir. Faiz
oranları Merkez Bankası’nın üç ayda bir yayınladığı oranlar dahilinde belirlenir. Faiz
oranlarında artış yapılması halinde değişiklik 30 (otuz) gün önceden yazılı olarak veya
kalıcı veri saklayıcısı veya kaydı tutulan telefon vasıtasıyla size bildirilir, bildirim
tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde borcunuzun tamamını ödemeniz ve passo
kredi kartını kullanmaya son vermeniz şartıyla faiz artışından etkilenmezsiniz.
MADDE 6. Ücretler: Passo Kredi Kartı’nın yıllık kullanım ücreti bulunmamaktadır.
Süreklilik arz eden ücretlerde bir takvim yılı içinde Türkiye İstatistik Kurumunca bir
önceki yılsonu itibariyle açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeksi artış oranının 1,2 katı
ve üzerinde artış yapılması onayınıza bağlıdır. Bunun altındaki artışlar, en az 30 (otuz)
gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile tarafınıza bildirilir. Bildirimden
itibaren 15 (on beş) gün içinde ürünün veya hizmetin kullanımından vazgeçme hakkınız
bulunmaktadır. Bu hakkın kullanılması halinde tarafınızdan hiçbir şekilde yeni döneme
ait ek bir faiz, ücret ve/veya komisyon tahsil edilmeyecektir. Vazgeçme hakkını
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kullanmanız halinde uyuşmazlık konusu ürün veya hizmeti vermeyi Banka
durdurabilir. Ürünü kullanmaya veya hizmeti almaya devam etmeniz halinde,
değişikliği kabul etmiş sayılırsınız. Süreklilik arz etmeyen ücretler tahsil edilmeden
önce işlemin gerçekleştiği kanalın yapısına uygun olarak işlem anında onayınız alınır.
MADDE 7. Erken Ödeme veya Kapama: Passo Kredi Kartı güncel borç bakiyesini
erken ödeme veya kapama, kartın güncel tüm borcunun ödeyerek faiz işlemesini
durdurarak gerçekleştirilir.
MADDE 8. Passo Kredi Kartı Sözleşmesi Feshi: Bankamız ile çalışmaktan vazgeçmek
istemeniz durumunda bu kararınızı iletmeniz yeterlidir. İlgili mevzuat uyarınca 7 (yedi)
gün içinde Banka tarafından passo kredi kartınızın iptali yapılır. Aynı şekilde
Bankamız da size bildirimde bulunarak bu sözleşmeyi sonlandırabilir, ürün ve hizmet
sağlamayı durdurabilir. Passo Kredi Kartının banka politikaları veya ilgili mevzuat
çerçevesinde amaca uygun kullanılmadığının veya kampanya gibi uygulamaların ya da
kart sisteminin suistimal edildiğinin tespit edilmesi durumunda Passo Kredi Kartının
kullanımı durdurulur.
MADDE 9. Gecikme Faizi ve Temerrüt Hali: Bu sözleşme tarihi itibariyle gecikme faiz
oranı %2,52’tür. Hesap özetiyle bildirilen son ödeme tarihine kadar o aya ait minimum
ödeme tutarının ödenmemesi halinde ertesi iş günü hesap gecikmeye düşer. Gecikme
faizi, son ödeme tarihinden başlamak üzere hesaplanır. Minimum ödeme tutarındaki
kalan anapara borcu üzerinden yürürlükteki gecikme faizi işlemeye başlar. Hesap
özetiyle bildirilen minimum ödeme tutarınızı üst üste en az iki hesap döneminde
ödememeniz halinde, hesabınız temerrüde düşer. Bankamız tarafından en az 30 (otuz)
gün süre verilerek tarafınıza muacceliyet uyarısında bulunulur. 30 (otuz) gün içinde
gecikmeye düşen tutarlar tarafınızdan ödenmezse; kredi kartınız kullanıma kapatılıp,
hesabınız kat edilir. Hesabınızın kat edilmesi ile toplam borç tutarı muaccel hale gelir.
Bankamızca borcun tamamının ödenmesi için aleyhinize yasal yollara başvurulur. Bu
şekilde temerrüde düşmeniz veya geç ödeme yapmanız durumunda, geç ödenen tutar
içinde yer alan ana para tutarı üzerinden gecikme faiz oranı ile geç ödenen gün sayısı
dikkate alınarak bulunan faiz ve bu faiz üzerinden hesaplanacak vergi, harç ve benzeri
yasal yükümlülüklerin toplamı tarafınızdan talep edilir. Ayrıca aleyhinize yasal yollara
başvurulması halinde yargılama gideri ve vekalet ücreti de tarafınıza doğacaktır.
Madde 10. Sigorta ve Teminat: Passo Kredi Kartınız için sigorta ve teminat şartı
aranmamaktadır.
Madde 11. Cayma Hakkı: Cayma hakkınız sözleşmenin kurulduğu tarihte başlar ve
kurulmasından itibaren on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeden ve cezai
şart ödemeden bu krediden cayma hakkına sahip bulunmaktasınız. Cayma hakkını
kullanmak istediğinizi bu süre içinde Banka’ya 0850 724 3344 no.lu Çağrı Merkezi
yoluyla iletmeniz gereklidir. İlgili mevzuat uyarınca 7 (yedi) gün içinde Banka
tarafından passo kredi kartı iptali yapılır. Passo kredi kartınızı yeni harcamalar için
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kullanamazsınız. Mevcut kart borçlarınızı da hesap özeti ile bildirilen son ödeme
tarihine kadar ödemeniz gerekir.
Madde 12. Son Ödeme Gününün Tatil Gününe Rastlaması: Passo kredi kartınızın son
ödeme günü Kanunlarda resmi ya da özel tatil günü olarak kabul edilen bir güne
rastlaması halinde, kendiliğinden bu günü izleyen ve tatil olmayan ilk güne geçecektir.
Madde 13. Sözleşme Örneği: Sözleşmenin bir nüshası tarafınıza teslim edilmiştir. Aynı
zamanda işbu sözleşmenin örneğinin düzenlenme tarihinden itibaren ilk yıl içinde
ücretsiz olarak talep etme hakkınızın mevcut olduğunu hatırlatırız. Bu sözleşme imza
tarihi itibariyle yürürlüğe girer.
Madde 14. İhtilafların Çözümüne İlişkin Bilgiler: Bu sözleşme kapsamındaki işlem veya
hizmetler ile ilgili yaşanabilecek uyuşmazlıklar, memnuniyetiniz çerçevesinde ve
karşılıklı iyi niyet esasları ile çözümlenecek, aksi halde başvurularınızı Tüketici
Mahkemesine ya da Tüketici Hakem Heyetine yapabilirsiniz. Ayrıca başvuru şartlarını
sağlayarak Türkiye Bankalar Birliği nezdindeki Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetine
de başvuru hakkınız bulunmaktadır. İstanbul Adalet Sarayı Mahkemeleri (Çağlayan/
İstanbul’da bulunan) ve İcra Müdürlükleri, işbu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlığı
çözmeye yetkili olacaktır.
MADDE 15. Diğer Hükümler ve Yürürlük: Banka ile tarafınız arasında kurulan Passo
Kredi Kartı Sözleşmesinin bir nüshası tarafınıza teslim edilmiştir. İşbu sözleşme, Aktif
Yatırım Bankası A.Ş Bankacılık Hizmet Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçası
olup, ilgili sözleşme hükümlerine tabi olur. Bu sözleşme imza tarihi itibariyle yürürlüğe
girer.
SÖZLEŞMENİN BİR NÜSHASINI ELDEN ALDIM. (Yandaki cümle aşağıdaki kutu
içerisine el yazısı ile yazılmalıdır.)
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