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Tarih : …../…../……… 
 

Müşteri Adı Soyadı           : ……………………………… 
Müşteri Numarası            : ……………………………… 

 
ÇABUK KREDİ KULLANDIRIM BİLGİLENDİRME FORMU 

 
Çabuk Kredi Kullandırım Bilgilendirme Formu, aşağıda bilgileri yer alan ticari ve / veya mesleki olmayan 
amaçlarla kullanılmak üzere tesis edilecek Çabuk Kredi’ye ilişkin olup söz konusu Kredi, bu Form’da 
belirtilen vade tarihinde, bu tarihe  tekabül eden anapara ve faizden oluşan ödenecek toplam tutarın 
nakden ve defaten Banka’ya teslimi suretiyle geri ödenecektir.  
 
1)KREDİ BİLGİLERİ, TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: 
Kredi Amacı  : ……………………………… 
Kredi Türü  : ……………………………… Kredisi 
Ürün  : ……………………………… 
Kampanya ile kullanıdırılan bir kredi ise; 
Kampanya  : ……………………………… 
Kredi Tutarı  : ……………………………… TL 
Vade Tarihi  : ……………………………… Gün 
Çabuk Kredi Faiz Oranı  : Vergi ve fonlar hariç olarak ……… % 
Akdi Faiz Oranı  : Aylık % ……… - Yıllık % ……… 
KKDF + BSMV  : ……………………………… 
Tahsis Ücreti alınacaksa; 
Kredi Tahsis Ücreti  : ……………………………… TL 
Yıllık Maliyet Oranı  : Yıllık % ……… Kredinin toplam maliyetinin, kredinin yıllık yüzde 
değeri olarak hesaplanması sonucu ortaya çıkan maliyet oranını temsil etmektedir. 
Kredinin Toplam Maliyeti : ……………………………… Tarafınızdan ödenecek toplam tutardır. 
Geri Ödenecek Toplam Tutar : ……………………………… TL 
Temerrüt Faiz Oranı  : Aylık % ……… - Yıllık % ………  
Kredi İle İlişkili Hesap  : Müşteri’nin Banka’daki ……………………………… numaralı hesabınız 
ile ……………………………… numaralı hesabınızdır.  
Tahsilat hesabı ile alacak hesabı aynı ise; 
Müşteri bu hesabın kredi ilişkisi sona erdiğinde ……………………………… yönündeki tercihini Biz’ e 
iletmiştir. 
Tahsilat hesabı ile alacak hesabı farklı ise; 
Müşteri, kredi ilişkisi sona erdiğinde ……………………………… numaralı hesabının 
……………………………… ve,  ……………………………… numaralı hesabının ……………………………… 

yönündeki tercihini Biz’ e iletmiştir. 
Hesaplardan en az biri için hesap kapama talimatı alınacak ise; 
- Kredi İle İlişkili Hesabınızda sadece kredi ile ilişkili işlemler yapmanız durumunda, bu hesap için hesap işletim 

ücreti talep edilmeyecektir. Kredi İle İlişkili Hesabınıza ilişkin, Kredi ilişkinizin sona ermesi halinde kapatılıp 
kapatılmaması hakkında tercihiniz, Kredi Sözleşmesi ile alınacaktır. 
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2) KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER 
Cayma Hakkı:  
- Kredi sözleşmesini imzaladığınız tarihten 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 Bankamıza iletmeniz gerekir. Ancak Kullanım 
Talimatı’nda yer alan Kredinizin geri ödeme tarihi, sözleşmenizin imzalandığı tarihten sonraki 14 
günden kısa bir süre olarak belirlendiyse, cayma hakkınızı geri ödeme tarihine kadar kullanmanız 
gerekir. 

- Kredi’den faydalandıktan sonra cayma hakkını kullanmanız durumunda, en geç cayma bildirimini 
Bankamıza ilettiğiniz tarihten sonra otuz gün içinde, Kredi tutarının tamamını işleyecek akdi faizi ile 
birlikte Bankamıza ödemeniz gerekir. Aksi takdirde Kredi’den cayılmamış sayılacaktır. 

- Bankamız tarafından hesaplanan faiz ve bir kamu kurum ya da kuruluşuna veya üçüncü kişilere 
ödenmiş olan masraflar dışında herhangi bir bedel talep edilmeyecektir. 

Gecikme Bildirimi ve Bilgilendirme Ücretleri:  
- Mektup, kısa mesaj, internet, telefon ve noter aracılığıyla yapılan gecikme bildirimlerinden gönderim 

masrafı tahsil edilmektedir. Bilgilendirmenin yapıldığı tarihte geçerli olan ücretler tahsil edilir. 
Geri Ödeme:  
- Banka tarafından size Kullanım Talimatı’nda bildirilen tarihte, muaccel hale gelecek borcunuzu 

ödemediğiniz takdirde, ilgili tutar Kredi Tahsilat Hesabı dışındaki diğer vadesiz hesaplarınızdan da 
tahsil edilebilecektir.  

Temerrüt ve Hukuki Sonuçları:  
- Kullanım Talimatı’nda tarafınıza bildirilecek geri ödeme tarihinde, geri ödeme tutarını ödemediğiniz 

takdirde temerrüde düşmüş sayılırsınız. 
- Banka, tarafınıza bulunacağı muaccelliyet bildirimi ile verilen sürenin sonuna kadar geciken tutarları 

ödenmez ise, kredi borcunuzun tamamı için, tüm masrafları size ait olmak üzere icra takibi başlatma 
hakkına sahiptir.  

- Kullanım Talimatı’nda belirtilen geri ödeme tutarını, son ödeme tarihinde mesai saatleri içerisinde 
ödemediğiniz takdirde Banka, nezdindeki tüm hesaplarınızdan muaccel olan kredi borcunuzu tahsil 
etme yetkisini haizdir. 

Devlete Ödenen Vergi ve Fonlar:  
- Masraf, ücret ve komisyon tutarları üzerinden % 5 BSMV, faiz niteliğinde tahsil edilen komisyonlar 

üzerinden ise ayrıca % 15 KKDF tahsil edilmektedir. 
Tahsilat Şekli:  
- Nakden veya hesaben tahsil edilmek suretiyle yapılır. 
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Bu Form  ……/……/……….. tarihli Çabuk Kredi Çerçeve Sözleşmesi’nin ve Kullanım Talimatı’nın devamı 
ve ayrılmaz bir parçası olup, özellikle ücret ve masraflara ilişkin hükümleri de dahil olmak üzere, tüm 
şartları Müşteri tarafından tamamıyla okunmuş ve Taraflar arasında  müzakere edilerek tam bir 
mutabakatla ……/……/……….. tarihinde imzalanmış ve bir nüshası Müşteri’ye verilmiştir. 
Bu bilgi formunda yer alan bilgiler; Bankamız açısından Siz’e karşı sadece içeriğinde belirtilen tutar, vade, faiz 
oranı ile diğer şartlar açısından ilgili kredi sözleşmesinin tarafınızca imzalanacağı ana kadar bağlayıcı olacaktır. 
 
Dijital kanallardan kullandığınız kredilerde Sözleşme ve eklerine kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile her 
zaman için erişim imkanınız bulunmaktadır. Ayrıca dilerseniz Sözleşme ve eklerinin birer örneğini Banka 
şubelerinden talep edebilirsiniz 
 
Şubeden kullandığınız krediler için formu incelemek için yeterli süreniz olduysa “YETERLİDİR” 
ve formun bir örneğini teslim aldıysanız “TESLİM ALDIM” beyanını el yazınız ile belirtiniz. 

Bu formu, incelemem için verilen süre ……………………………………................................................. 
 
1. MÜŞTERİ  
TCKN : ………………………………..                                     
Adı Soyadı : ………………………………..                          

Adresi  : ………………………………..                          
İmzası / Onayı : 
 
 
 
Krediye ilişkin müşterek borçlu olması durumunda; 

2. MÜŞTERİ                           
TCKN : ………………………………..                          
Adı Soyadı : ………………………………..                          
Adresi  : ………………………………..                          

İmzası / Onayı :           
 
 
 
T. GARANTİ BANKASI A.Ş.                           

………………………………..  Şubesi 

………………………………..   

………………………………..   

1. Yetkili Adı Soyadı : ______________________ 
İmzası :  
 
 
2. Yetkili Adı Soyadı : ______________________ 
İmzası : 
             

http://www.garanti.com.tr/

