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TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN BİLGİ FORMU
Bu Bilgi Formu, Taşıt Kredisi ve Rehin Sözleşmesi’nin Ek'i ve ayrılmaz bir parçasıdır.
ÜRÜNE AİT BİLGİLER:
Ürünün Adı/Tanımı
Süresi (Vadesi)
Kredinin Ana Para Tutarı

Taşıt Kredisi

TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI:
FAİZ
MASRAF
AÇIKLAMA
MASRAFIN ADI
ORANI
TUTARI
Faiz üzerinden %15 KKDF ve
%5 BSMV de tahsil
Faiz Oranı (Aylık)
%1,49
edilmektedir.
............TL

Kredi Tahsis Ücreti
Gecikme/Temerrüt Faiz
Oranı (Aylık)
Taksit Tahsilat Ücreti

%1,94
2 TL.

PTT İşyerlerinden "Kredi Yatırma"
işlemi ile gerçekleştirilen taksit
tahsilatı işlem bedelidir.İlgili ücret
her işlem başına alınmaktadır.

SİGORTA YAPTIRILMASI:
Kredi kullanımı aşamasında Müşteri’nin Banka’dan, hayat sigortası, ferdi kaza sigortası, eşya
sigortası yaptırmak istemesi halinde, bu sigortalara iliskin poliçeleri ayrıca düzenlenerek
primleri tahsil edilecektir. Müşteri’nin mevcut sigorta poliçelerinin bu krediyle
ilişkilendirilebilmesi için, sigorta poliçelerinin krediyle uyumlu olması gerekir. Taşıt kredisi
kullanılması halinde, taşıta ilişkin kasko ve zorunlu trafik sigortalarının yapılması zorunludur.
Kredi kullanımından doğan borcunuz tamamıyla geri ödenene kadar Bankamıza rehin verilen
taşıtın her türlü riske karşı Kasko sigortasını ve zorunlu trafik sigortasını yaptırmayı ve müddeti
biten poliçeleri yeniletmeyi, poliçelerde Bankamızın dain-i mürtehin sıfatıyla kayıtlı olmasını
yerine getirmelisiniz. Sigorta ile ilgili bir riskin doğması halinde, sigorta bedelleri Bankamızca
sigorta şirketinden alınarak ve kredi alacağına mahsup edilecektir.Müşteri’nin mevcut
sigorta poliçelerinin bu krediyle ilişkilendirilebilmesi için, sigorta poliçelerinin krediyle
uyumlu olması gerekir. Her durumda sigorta poliçelerinde Banka’nın dain-i ve mürtehin
(rehin alacaklısı) olduğu düzenlenmiş olmalıdır. Banka’nın dain-i mürtehin olmasının anlamı,
Müşteri kredisinin kalan borcu kadar sigorta tazminatlarının Banka’ya rehinli olmasıdır.
GECİKME BİLDİRİM VE BİLGİLENDİRME ÜCRETLERİ:
Mektup, kısa mesaj, internet, telefon ve noter aracılığıyla yapılan gecikme bildirimlerinden
gönderim masrafı tahsil edilmektedir. Bilgilendirmenin yapıldığı tarihte geçerli olan ücretler
tahsil edilir.
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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 Müşteri’nin talebine ve Banka’nın kabulüne bağlı olarak kredi kartı
hesabına borç kaydedilmek veya kredili mevduat hesabının limitinden tahsil edilmek
suretiyle yapılır.
CAYMA HAKKI:
14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart demeksizin Taşıt
Kredisi ve Rehin Sözlesmesi’nden cayma hakkına sahipsiniz. Cayma hakkınızı kullandığınıza
dair bildirimin cayma hakkı süresi içinde Bankamıza yöneltilmiş olması yeterlidir. Cayma
hakkını kullanmanız durumunda krediden faydalandığınız hallerde, anaparayı ve kredinin
kullanıldığı tarihten anaparanın geri ödendiği tarihe kadar olan sürede tahakkuk eden faizi
en geç cayma bildirimini Bankamıza gönderdikten sonra 30 (otuz) gün içinde geri ödemeniz
gerekmektedir. Bu süre içinde ödeme yapılmaması halinde taşıt kredisi sözleşmesinden
cayılmamış sayılır. Faiz, akdî faiz oranına göre hesaplanacaktır.
Yukarıda özetlenen konular dışında her türlü detaylı bilgi Taşıt Kredisi ve Rehin
Sözleşmesinde yer almakta olup, dikkatle inceleyebilmeniz ve anlaşılmayan konularda
Bankamızdan detaylı açıklama talep edebilmeniz amacıyla Taşıt Kredisi ve Rehin
Sözleşmesi’ne ek olarak, bu formun bir nüshası tarafınıza teslim edilmiştir.
Bu formu imzalamanız üzerine Bankanın kredi değerlendirilmesine tabi olmak üzere kredi
kullandırılacaktır. Talep ediyorsanız lütfen aşağıdaki alanı doldurarak imzalayınız.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Müşterinin Adı/Soyadı-Unvanı:..............................
İmza Tarihi:......../......../........
İmza:

Genel Müdür Yardımcısı
Ayşegül Adaca Oğan

Genel Müdür Yardımcısı
Gürol Güngör
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