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Tarih: …………………………………… 

Müşteri Adı Soyadı  : …………………………………… 

Müşteri Numarası  : …………………………………… 

Kredi Hesap Numarası: …………………………………… 

KREDİ BİLGİLERİ ve ÖDEME PLANI (Ek-1) 
Kredi Bilgileri ve Ödeme Planı, Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz parçasıdır. Bu doküman aynı zamanda hesap 
özeti yerine geçmektedir. Dokümanda tanımlanmamış terimler Sözleşme’de bahsedilen anlamlara sahiptir ve  
eğik yazı tipi ile yazılan hukuki ve finansal terimlerin detaylı açıklamaları terimler listesinde yer almaktadır.  

1. Kredi Bilgileri 

AÇIKLAMA TUTAR / ORAN 

Kredi Tutarı …………………………………… 

Kredi Vadesi …………………………………… Ay 

Geri Ödeme Sayısı ……………………………………Taksit 

 
………………… Faiz Oranı1 

 
Aylık: % ………………… Yıllık: % ………………… 

Peşin Faiz varsa 
Peşin Faiz Tutarı 

…………………………………… 

Akdi Faiz Oranı2 Aylık: % ………………… Yıllık: % ………………… 

Vergi Oranı % …………………………………… 

Fon Oranı % …………………………………… 

Yıllık Maliyet Oranı3 % …………………………………… 

Kredi’nin Toplam Maliyeti …………………………………… 

Temerrüt Faizi Oranı4 Aylık: % ………………… Yıllık: % ………………… 

Ücretler 

[Tahsis Ücreti varsa]  
Kredi Tahsis Ücreti: …………………………………… 
[Ekspertiz ücreti varsa]  
Ekspertiz Ücreti: …………………………………… 
[Rehin Tesis ücreti varsa] Taşıt Rehin Tesis Ücreti5: 

…………………………………… 
1Kredi Bilgileri ve Ödeme Planı’ndaki taksitlerin hesaplandığı faiz oranıdır. Kredi tutarı hesabınıza yatırıldığı 
anda işlemeye başlar. (bayi / ana firma komisyonu varsa) Faiz tutarının tamamı veya bir kısmı 3. kişiler 
tarafından karşılanmıştır. 
2Sözleşme’de belirlenen, ödeme planı oluşturulurken kullanılan ve varsa peşin faizi içeren faiz oranıdır. 
3Yıllık maliyet oranı olarak ifade edilen oran Efektif yıllık faiz oranıdır. Kredi’nin toplam maliyetinin, kredinin 
yıllık yüzde değeri olarak hesaplanması sonucu ortaya çıkar. Efektif yıllık faiz oranının hesaplanması amacıyla 
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kullanılan Kredi tutarı, akdi faiz, tahsis ücreti [Rehin Tesis ücreti varsa], Taşıt Rehin Tesis Ücreti gibi tüm 

bileşenler bu dokümanda yer almaktadır. 
4Akdi Faiz Oranı’nın %30 fazlası üzerinden hesaplanmaktadır. 

[Rehin Tesis ücreti varsa] 5 Türkiye Noterler Birliği ile yapılan Protokol gereği rehin tesis edilmesi halinde taşıt 

rehni tesisi için tahsil edilen ücrettir. Kamu kurum veya kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenen ücretler 
tarafınıza aittir.  

2. Kredinizle İlişkili Hesap 

Kredi’niz ile ilişkili olarak tanımlanan hesap, Kredi tutarının yatırılacağı [tahsilat hesabı alacaklı hesapla aynı 
ise] ve aynı zamanda Kredi taksit ödemelerinizin gerçekleştirileceği …………………………………… numaralı 
hesap [tahsilat hesabı alacaklı hesaptan farklı ise] ve Kredi taksit ödemelerinizin gerçekleştirileceği 
…………………………………… numaralı hesaptır. 

[tahsilat hesabı ile alacak hesabı aynı ve hesap kapama tercihi alındı ise] Kredi ilişkisi sona erdiğinde 
…………………………………… yönündeki tercihinizi Biz’e ilettiniz. [tahsilat hesabı ile alacak hesabı farklı ise] 

Kredi ilişkisi sona erdiğinde [alacak hesabı için hesap kapama talimatı alındı ise] 
…………………………………… numaralı hesabının …………………………………… [tahsilat hesabı için hesap 
kapama talimatı alındı ise], …………………………………… numaralı hesabın -……………………………………  
yönündeki tercihinizi Biz’e ilettiniz. 

 Ödemede gecikme olması halinde taksit tutarları diğer vadesiz hesaplarınızdan tahsil edilebilecektir.  

 Kredi hesabınızda sadece Kredi ile ilişkili işlemler yapmanız durumunda, bu hesabınız için herhangi bir 
ücret veya masraf talep edilmeyecektir. 

 Kredi ödemeleriniz tamamlandığında Kredi hesabınızın kapanmasını isterseniz, bu talebiniz Sözleşme 
ile alınacaktır. 

3. Ödeme Planınız 

KREDİYE AİT ÖDEME PLANI 

Taksit 
No Tarih 

Taksit 

Tutarı 
 

Anapara 

Tutarı 
 Faiz Tutarı  Fon Tutarı  

Vergi 
Tutarı  

Kalan 

Anapara 
Tutarı  

0* GG.AA.YYYY             

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               
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KREDİYE AİT ÖDEME PLANI 

Taksit 

No Tarih 

Taksit 
Tutarı 

 

Anapara 
Tutarı 

 Faiz Tutarı  Fon Tutarı  

Vergi 

Tutarı  

Kalan 
Anapara 

Tutarı  

13               

14               

15               

16               

17               

18               

20               

21               

22               

23               

24               

Genel Toplam           
 

{Peşin Faiz varsa < 0.taksit olarak tahsil edilen …………………………………… tutarı peşin faiz ödemesidir.>} 

Yukarıda bilgileri ve ödeme planı paylaşılan …………………………………… Kredisi’ni belirtildiği şekilde kabul 

ettiğinizi, mutabık kaldığınızı ve ödeme planına uygun olarak ödeyeceğinizi onaylıyorsunuz. 

Ödeme Planı’nda paylaşılan ve ilgili taksit ödeme tarihlerinde Siz’in tarafınızdan ödenen taksitlerin tamamı, 

kalan anapara tutarından düşülmeye başlayana kadar biriken Kredi faizine mahsup edilecektir. 

4. Diğer Giderler 

Prim tahsilat periyotları Siz’inle mutabık kalınarak belirlenecektir. Sigorta yaptırılması halinde, prim tutarları 

aşağıdaki gibi olacaktır: 

ÖNEMLİ BİLGİLER TUTAR / ORAN 

Hayat Sigortası Yıllık Primi ………………………………….. 

İşsizlik Sigortası Yıllık Primi  ………………………………….. 

[İpotek teminatı var ise] 

Konut Sigortası Yıllık Primi  ………………………………….. 

[taşıt teminatı var ise] 

Kasko Yıllık Primi ………………………………….. 

[taşıt teminatı var ise] 

Ferdi Kaza Sigortası  ………………………………….. 

[taşıt teminatı var ise] 

Trafik Sigortası ………………………………….. 

Dijital kanallardan kullandığınız kredilerde, Sözleşme ve eklerine kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile her 
zaman erişim imkanınız bulunmaktadır. Sözleşme ve eklerinin birer örneğini şubelerimizden  talep 
edebilirsiniz. Bir yıldan daha eski olan Sözleşmeler için arşiv araştırma ücreti ödemeniz gerekir.  
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MÜŞTERİ  

TCKN : ……………………………………            
Adı Soyadı : …………………………………… 

Adresi  : …………………………………… 
E-Posta Adresi     : …………………………………… 
Telefon Numarası : …………………………………… 
İmzası / Onayı : 
 

 
2. MÜŞTERİ   

TCKN  : ……………………………………            
Adı Soyadı  : …………………………………… 
Adresi   : …………………………………… 
E-Posta Adresi : …………………………………… 

Telefon Numarası : …………………………………… 
İmzası / Onayı  :  
 

3. MÜŞTERİ   

TCKN  : ……………………………………                                   

Adı Soyadı  : …………………………………… 
Adresi   : …………………………………… 
E-Posta Adresi : …………………………………… 
Telefon Numarası : …………………………………… 
İmzası / Onayı  :  
 

Şubeden kullandığınız krediler için, lütfen aşağıdaki noktalı yerleri el yazınız ile doldurunuz. Formu 

incelemek için yeterli süreniz olduysa “YETERLİDİR” ve formun bir örneğini teslim aldıysanız “TESLİM 
ALDIM” yazınız.  

Bu formu incelemem için verilen süre........................................................................................................ .. 

Formun bir örneğini ………………………………………………………………………………......................... 

 

Şubeden kullandığınız krediler için, lütfen aşağıdaki noktalı yerleri el yazınız ile doldurunuz. Formu 
incelemek için yeterli süreniz olduysa “YETERLİDİR” ve formun bir örneğini teslim aldıysanız “TESLİM 
ALDIM” yazınız.  

Bu formu incelemem için verilen süre........................................................................................................ .. 

Formun bir örneğini ………………………………………………………………………………......................... 

 

Şubeden kullandığınız krediler için, lütfen aşağıdaki noktalı yerleri el yazınız ile doldurunuz. Formu 
incelemek için yeterli süreniz olduysa “YETERLİDİR” ve formun bir örneğini teslim aldıysanız “TESLİM 
ALDIM” yazınız.  

Bu formu incelemem için verilen süre........................................................................................................ .. 

Formun bir örneğini ………………………………………………………………………………......................... 
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Bu sayfa, ………………………………… sayfa ve …………………………maddeden ibaret 

……………………………… tarihli ………………………………………………… ’nin imza sayfasının 
devamıdır. 

 [kefalet var ise]  

1. KEFİL 

TCKN              : …………………………………… 
Adı Soyadı              : …………………………………… 
Adresi  : …………………………………… 
E-Posta Adresi             : …………………………………… 
Telefon Numarası        : …………………………………… 

 

Kefil İmzası / Onayı :                

 

2. KEFİL 

TCKN  : …………………………………… 
Adı Soyadı  : …………………………………… 
Adresi  : …………………………………… 
E-Posta Adresi     : …………………………………… 
Telefon Numarası : …………………………………… 

 

 

Kefil İmzası / Onayı :                

Lütfen aşağıda yer alan beyanı, noktalı alana el yazınız ile yazınız.  

“Sözleşme çerçevesinde, …………………………………… tarihi itibarıyla, …………………………………… 

azami tutara kadar kefil olduğumu ve yükümlülük altına girdiğimi kabul ve beyan ederim.’’  
Kefil Beyanı: ………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Şubeden kullandığınız kredilerde, Ödeme Planı’nın bir örneğini teslim aldığınızı beyan etmek için, lütfen 
aşağıdaki noktalı alana el yazınız ile “TESLİM ALDIM” yazınız. 

Ödeme Planının bir örneğini …………………………………………………………………………………… 

 

 

Şubeden kullandığınız kredilerde, Ödeme Planı’nın bir örneğini teslim aldığınızı beyan etmek için, lütfen 
aşağıdaki noktalı alana el yazınız ile “TESLİM ALDIM” yazınız. 

Ödeme Planının bir örneğini …………………………………………………………………………………… 

 

 

Lütfen aşağıda yer alan beyanı, noktalı alana el yazınız ile yazınız.  

“Sözleşme çerçevesinde, ……………… tarihi itibarıyla, …………………………………… azami tutara kadar 
kefil olduğumu ve yükümlülük altına girdiğimi kabul ve beyan ederim.’’  

Kefil Beyanı: ………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………...….. 



6/6 

T. GARANTİ BANKASI A.Ş. 

………………................... Şubesi 
Şube Adresi: ………………................... 

Telefon Numarası: ………………................... 

1. Yetkili Adı Soyadı: ………………………………          2. Yetkili Adı Soyadı: …………………………… 

İmzası:                                                                             İmzası: 

 


