Tarih : …../…../…….
Müşteri Adı Soyadı
Müşteri Numarası
Başvuru Numarası

: ………………………………
: ………………………………
: ………………………………

Kredi türü ihtiyaç ise;
TÜKETİCİ KREDİSİ KULLANDIRIM BİLGİLENDİRME FORMU (İhtiyaç Kredisi)
Kredi türü taşıt ise;
TÜKETİCİ KREDİSİ KULLANDIRIM BİLGİLENDİRME FORMU (Taşıt Kredisi)
Bankamıza …../…../……. tarihinde yapmış olduğunuz İhtiyaç / Taşıt Kredisi başvurunuz için yapılan
değerlendirme neticesinde tarafınıza tesis edilecek krediye ilişkin temel bilgiler aşağıdaki gibidir.
Formun ekinde Bankamız tarafından bir örneği size teslim edilmiş/kalıcı veri saklayıcısı ile erişiminize
sunulmuş olan Tüketici Kredisi Sözleşmesi ve Ödeme Planı içerisinde yer alan, aşağıda listelenen
hususları dikkatli şekilde okuyarak incelemeniz önerilmektedir.
1. KREDİ HESABINA İLİŞKİN BİLGİLER
Kredi İle İlişkili Hesap:
- Bankamızdaki …….. - …………………. numaralı ile …….. - …………………. numaralı hesabıdır.
Taksit tutarları Bankadaki …….. - …………………. numaralı hesabınızdan ve ödemede gecikme
olması halinde diğer vadesiz hesaplarınızdan tahsil edilebilecektir.
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.
2. KREDİ KOŞULLARINA İLİŞKİN BİLGİLER
Kredi Tutarı
: ……………………….......
Kredi Vadesi
: ………………………....... Ay
Geri Ödeme Sayısı
: ………………………....... Taksit
Kampanya Faiz Oranı
: Aylık % ….….. - Yıllık % ….…..
- Ödeme Planı’ndaki taksitlerin hesaplandığı faiz oranı olup, kredi tutarı Banka tarafından müşteri
hesabına yatırıldığı anda işlemeye başlar.
Peşin faizli bir kredi ise;
Peşin Faiz Tutarı
: ……………………….......
Akdi Faiz Oranı
: Aylık % ….….. - Yıllık % ….…..
- Sözleşme’de belirlenen ve varsa peşin faizi de içeren faiz oranıdır.
Vergi Oranı
: % ….…..
Fon Oranı
: % ….…..
Tahsis Ücreti varsa;
Kredi Tahsis Ücreti
: ……………………….......
Yıllık Maliyet Oranı
: Yıllık % ….…..
Kredinin Toplam Maliyeti
: ……………………….......
Temerrüt Faiz Oranı
: Aylık % ….….. - Yıllık % ….…..
1.Müşteri İmzası : ………………………………

2.Müşteri İmzası : ………………………………
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- Akdi Faiz Oranı’nın % 30 fazlası üzerinden hesaplanmaktadır.
Ekspertiz ücreti varsa;
Ekspertiz Ücreti
: ……………………….......
3. KREDİNİZE AİT ÖDEME PLANI

Taksi
t No
0*

Tarih

Taksit
Tutarı
(……..)

GG.AA.YYYY ###.###,##

KREDİYE AİT ÖDEME PLANI
Anapara
Tutarı
Faiz Tutarı Fon Tutarı
(……..)
(……..)
(……..)
###.###,##

###.###,##

###.###,##

Vergi Tutarı Kalan Anapara
(……..)
Tutarı (……..)
###.###,##

###.###,##

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Genel Toplam

Peşin Faiz varsa;
*0.taksit olarak tahsil edilen ………………………....... tutarı peşin faiz ödemesidir.
1.Müşteri İmzası : ………………………………

2.Müşteri İmzası : ………………………………
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4. SİGORTA YAPTIRILMASI
- Kredinizi kullanırken açıkça talepte bulunarak sigorta yaptırmayı istemeniz halinde Kredi’nizi
Banka’nın acentesi olduğu sigorta şirketinden sigorta yaptırarak ya da kendi tercih ettiğiniz başka bir
sigorta şirketinden sigorta yaptırarak kullanabilirsiniz. (Bu durumda sigorta poliçesi Kredi konusuyla,
meblağ sigortalarında Kredi tutarı ve Kredi vadesi ile uyumlu olmalıdır.)
- Bu hususta tercihiniz, Tüketici Kredisi Sözleşmesi ile alınacaktır.
- Sigorta yaptırmayı tercih etmeniz durumunda, Krediniz’in vadesi sona erdiğinde veya erken ödeme
yaparak Kredi’yi kapattığınızda ya da süresi içerisinde Kredi’den cayma hakkını kullandığınızda,
kasko veya konut sigortası için Banka’nın acentesi olduğu ya da kendi tercih ettiğiniz başka bir
sigorta şirketince düzenlenen poliçenin süresi henüz dolmamış olsa bile sigorta poliçesi hakkında
bilgi almak ve değişiklik yapmak için sigorta şirketi ile irtibata geçebilirsiniz. Bu sayılan şartlardan
herhangi biri gerçekleştiğinde, tarafınıza SMS ile bilgilendirme yapılacaktır. Hayat/işsizlik sigortası
açısından ise; Banka’nın acentesi olduğu Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından düzenlenen
hayat/işsizlik sigortası poliçesinin süresi, kredinin de vadesinde kapanmış olması halinde, kredi
vadesi sona erdiğinde sonlanmış olacaktır. Kredi’yi erken ödeme yaparak kapattığınızda ya da süresi
içinde cayma hakkını kullandığınızda da hayat/işsizlik sigortası, ilişkili kredi sona erdiğinden,
sonlandırılmış olacağından tarafınıza SMS ile bilgilendirme yapılacaktır.
- Kendi tercih ettiğiniz başka bir sigorta şirketinden düzenlenen hayat/işsizlik sigortası poliçesi için ise,
Kredi’nizin vadesinin sona ermesi veya erken ödeme yapılarak kapatılması ya da süresi içinde
Kredi’den cayma hakkınızı kullanmanız sebebiyle Kredi’nizin sona ermesi halinde sigorta poliçesi
hakkında bilgi almak ve değişiklik yapmak için ilgili sigorta şirketi ile irtibata geçebileceği yönünde
tarafınıza SMS ile bilgilendirme yapılacaktır.
- Sigorta yapılması halinde Bankamız söz konusu sigorta poliçesi üzerinde dain ve mürtehin olarak
belirlenmelidir.
- Aşağıda yer verilen sigorta primi ve ilgili masraflar tarafınıza aittir. Sigortanızı Bankamız’ın acentesi
olduğu sigorta şirketinden düzenletmeniz halinde; Bankamız bu tutarları hesaplarınızdan ve kredi
kartlarınızdan tahsil edebilecektir. Bu durumda, ilgili hesap numarası ve kredi kartına ait bilgiler
sigorta şirketi ile paylaşılacaktır.
- Taşıt teminatlı olarak ihtiyaç kredisi kullanılması halinde, taşıta ilişkin kasko ve zorunlu trafik
sigortaları poliçeleri ayrıca düzenlenerek primleri tahsil edilecektir.
- Konut teminatlı olarak ihtiyaç kredisi kullanılması halinde, konuta ilişkin konut ve zorunlu deprem
sigortaları poliçeleri ayrıca düzenlenerek primleri tahsil edilecektir.
Yaptırılması halinde, sigorta prim tutarları:
(Prim tahsilat periyotları tarafınız ve Banka arasında mutabık kalınarak belirlenecektir)
a. Hayat Sigortası Yıllık Primi
: ……………………….
b. İşsizlik Sigortası Yıllık Primi
: ……………………….
İpotek teminatı var ise;
c. Konut Sigortası Yıllık Primi
: ……………………….
Taşıt teminatı var ise;
d. Kasko Yıllık Primi
: ……………………….
e. Ferdi Kaza Sigortası
: ……………………….
f. Trafik Sigortası
: ……………………….
1.Müşteri İmzası : ………………………………

2.Müşteri İmzası : ………………………………
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5. TALEP ETTİĞİNİZ KREDİYE İLİŞKİN DİĞER ÖNEMLİ BİLGİLER
Cayma Hakkı:
- Krediyi kullandığınız 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.
- Kredi’den faydalandıktan sonra cayma hakkını kullanmanız durumunda, en geç cayma bildirimini
Bankamıza ilettiğiniz tarihten sonra otuz gün içinde, Kredi tutarının tamamını söz konusu tutarı iade
ettiğiniz tarihe kadar geçmiş olan günler için 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.
Erken Ödeme:
- Kredi borcunuzun tamamını önceden ödeyebilir veya vadesi gelmemiş bir ya da birden çok taksit
ödemesinde bulunabilirsiniz. Bu takdirde Bankamız, ödenen miktara göre gerekli faiz ve varsa diğer
maliyet unsurlarına ilişkin indirimini yapar.
Temerrüt ve Hukuki Sonuçları:
- Ödeme planında belirtilen taksitleri vadelerinde ödememeniz halinde, ödenmeyen taksit için
Bankanın temerrüt faizi isteme hakkı doğar. Birbirini izleyen en az iki taksiti ödememeniz
halinde Bankanın 6502 sayılı kanundan kaynaklanan haklarını kullanarak kalan tüm Kredi borcunu
talep etme hakkı vardır. Banka bu hakkını, ödemediğiniz taksitlerin, temerrüt faizleri ile otuz gün
içerisinde ödenmesini, aksi takdirde kredi borcunuzun tamamının muaccel olacağını ve Banka
tarafından talep edileceğini tarafınıza bildirerek kullanır.
- Yukarıda belirtilen bildirim ile verilen sürenin sonuna kadar geciken taksitleri temerrüt faizleri ile
birlikte ödemediğiniz takdirde, Banka kredi borcunun tamamı için, hakkınızda tüm masrafları size ait
olmak üzere icra takibi başlatma hakkına sahiptir.
- Ödeme planında belirtilen taksitleri, vade günü mesai saatleri içerisinde ödemediğiniz takdirde
Banka, nezdindeki tüm hesaplarınızdan muaccel olan kredi borcunuzu tahsil etme yetkisine haizdir.
Taşıt Kredisi ise;
Bağlı Krediye İlişkin Bankanın Yükümlülükleri:
- Aracınızı satın aldığınız firma Bankamız ile ekonomik işbirliği içerisinde ise, Krediniz malın
finansmanı için kullandırılacak olup bir bağlı kredidir.
- Banka, malın hiç ya da gereği gibi teslim edilmemesi veya malın ayıplı çıkması halinde size karşı
satıcı ile birlikte sorumludur.
- Bu nedenle bedelden indirim hakkını kullanmanız halinde bağlı kredi de bu oranda indirilir ve ödeme
planınız yeniden düzenlenir.
- Satış sözleşmesinden dönme hakkını kullanmanız halinde ise, o güne kadar satıcıya yapılmış olan
ödemelerin iadesinden Banka satıcı ile birlikte sorumludur.
- Banka’nın tüm bu sorumluluğu, kullanılacak kredi miktarı ile sınırlı olmak üzere, malın satış
sözleşmesinde belirtilen ya da gerçekleşen teslim tarihinden itibaren 1 yıl ile sınırlıdır.
Dental Destek Kredisi ise;
Bağlı Krediye İlişkin Yükümlülükler:
- Hizmet aldığınız klinik Bankamız ile ekonomik işbirliği içerisinde ise, söz konusu hizmetin hiç ya da
gereği gibi verilmemesi veya ayıplı verilmesi halinde Siz ’e karşı klinik ile birlikte sorumlu olacağız.
1.Müşteri İmzası : ………………………………

2.Müşteri İmzası : ………………………………
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- Bu nedenle bedelden indirim hakkını kullanmanız halinde bağlı kredi tutarı da bu oranda indirilecek
ve ödeme planı yeniden düzenlenecektir.
- Hizmet sözleşmesinden dönme hakkını kullanmanız halinde ise, o güne kadar kliniğe yapılmış olan
ödemelerin iadesinden klinik ile birlikte sorumlu olacağız.
- Söz konusu sorumluluklarımız, Kredi tutarı ile sınırlı olmak üzere, hizmet sözleşmesinde belirtilen ya
da gerçekleşen ifa tarihinden itibaren 1 yıl ile sınırlıdır.
Kredi Maliyetleri:
- Tarafınıza bu form ile bildirilmiş olan ücretler kredinin kullanılması ile birlikte tahsil edilir.
- Masraf, ücret ve komisyon tutarları üzerinden % ……. BSMV, faiz niteliğinde tahsil edilen
komisyonlar üzerinden ise ayrıca % ……. KKDF tahsil edilmektedir.
- Tüketici Kredisi Sözleşmesi tahtında Banka tarafından tahsil edilecek faiz ve ücretler, nakden veya
hesaben tahsil edilebilecektir.
- Gerektiğinde noter masrafları Sizden tahsil edilebilecektir.
- Temerrüt hali de dahil olmak üzere, bileşik faiz işletilmeyecektir.
Diğer Bilgiler:
- Kredi itibarınızın değerlendirilmesi sonucunun, olumsuz çıkması halinde derhal ve ücretsiz olarak
bilgilendirileceksiniz.
- Bankamız ile kredi sözleşmesi imzalamanız halinde, kredinize bu bilgi formunda yer verildiği oranda
faiz uygulanacaktır ve 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.
Kefalet alınacak ise;
- İmzalayacağınız Kredi Sözleşmesi’nin sonunda imzası bulunacak kefil ve/veya kefiller, Sözleşme
tahtında kullanacağınız kredilere kefil olmuş sayılacaktır. Söz konusu kefalet adi kefalet hükmünde
sayılacaktır.

1.Müşteri İmzası : ………………………………

2.Müşteri İmzası : ………………………………
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Bu form …../…../……. tarihinde, özellikle ücret ve masraflara ilişkin hükümleri de dahil olmak üzere, tüm
şartları aramızda müzakere edilerek tam bir mutabakatla imzalanmış olup, formun bir örneği tarafınıza
teslim edilmiştir/kalıcı veri saklayıcısı ile erişiminize sunulmuştur.
Bu form, Tüketici Kredisi Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçası olup, yukarıda yer alan hükümler ve
bilgilendirmeler dışında her türlü detaylı bilgi Tüketici Kredisi Sözleşmesi’nde yer almaktadır. Tüketici
Kredisi Sözleşmesi’ne ek olarak, formun bir örneği tarafınıza teslim edilmiştir/kalıcı veri saklayıcısı ile
erişiminize sunulmuştur.
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 örneği 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

: ______________________
:

1.Müşteri İmzası : ………………………………

2.Müşteri İmzası : ………………………………
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