KREDİLİ MEVDUAT HESABI ÜRÜN BİLGİ FORMU
Ürünün Adı/Tanımı :
Kredi Limiti
: …………..…..,- TL
MÜŞTERİ BİLGİLERİ:
Müşteri No
Ek No
Müşteri Adı - Soyadı
FAİZ, ÜCRET VE MASRAF TUTARLARI:
Ücret Tutarı
/Faiz oranı

Adı

Şubelerimizde ilan
edilen “Bankacılık
Hizmetleri ile Kredi
Ücret ve Komisyonları
Tablosu”nda yer alan
ücret tahsil edilir.
*Gönderim Kanalı
maliyeti kadar tahsil
edilir.

Şube

Ekstre
ücreti SWIFT
(Sayfa
başına) Posta*
Faks*

E-posta yoluyla gönderilenler

Tahsilat Dönemi

Aylık/3 Aylık

Ücretsiz

Akdi faiz
Temerrüt/Gecikme faizi
Akdi faiz
Temerrüt/Gecikme faizi

Aylık
Yıllık

Tahsis Ücreti

0 TL

BSMV Oranı
Toplam BSMV Tutarı
KKDF Oranı
Toplam KKDF Tutarı
SİGORTA YAPTIRILMASI:
Kredi kullanımı aşamasında müşterinin Bankamızdan krediye bağlı hayat sigortası yaptırmak
istemesi halinde, bu sigortaya ilişkin poliçe ayrıca düzenlenerek prim tahsil edilecektir.
Müşterinin mevcut sigorta poliçelerinin bu krediyle ilişkilendirilebilmesi için, sigorta
poliçelerinin krediyle uyumlu olması gerekir.
DEVLETE ÖDENEN VERGİ VE FONLAR:
Masraf ve ücret tutarları üzerinden % 5 BSMV, faiz niteliğinde tahsil edilen ücretler
üzerinden ise ayrıca % 15 KKDF tahsil edilmektedir.
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FAİZ VE ÜCRETLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ VE DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMLERİ:
Bir takvim yılı içerisinde ücretlerde Türkiye İstatistik Kurumu’nca bir önceki yılsonu itibarıyla
açıklanan yıllık Tüketici Fiyatları Endeksi artış oranının 1,2 katını geçmeyecek şekilde ücret
değişiklikleri 30 gün önceden tarafınıza yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı yoluyla veya
kaydı tutulan telefon vasıtasıyla bildirilecektir. Bu bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 15 gün
sonrasına kadar ürünün veya hizmetin kullanımından vazgeçme hakkınız bulunmaktadır. Bu
hakkın kullanılması halinde tarafınızdan hiçbir şekilde yeni döneme ait ek bir ücret tahsil
edilmeyecektir. Ürünü kullanmaya veya hizmeti almaya devam etmeniz durumunda
değişikliği kabul ettiğiniz varsayılacaktır.
Ürün veya hizmetin kullanımıyla ilgili ücret değişikliğinin kabul edilmemesi durumunda
Bankamızın, tarafınıza bu hizmeti vermeyi durdurma hakkı saklıdır.
Bir takvim yılı içerisinde ücretlerde Türkiye İstatistik Kurumu’nca bir önceki yılsonu itibarıyla
açıklanan yıllık Tüketici Fiyatları Endeksi artış oranının 1,2 katı ve üzerinde artış olması
halinde ayrıca onayınız alınacaktır.
Faiz oranının artırılması durumunda bu değişikliğin hüküm ifade edebilmesi için 30 gün
önceden tarafınıza bildirilmesi zorunludur. Faiz artırımına ilişkin bildirim tarihinden itibaren en
geç 60 gün içinde tüm borcunuzu ödeyip KMH’yı kullanmaya son verdiğiniz takdirde faiz
artısından etkilenmeyeceksiniz.
TAHSİLAT ŞEKLİ:
Nakden veya hesaben yapılır.
TAKSİTLİ İŞLEM:
Banka kartı ile kredi limitinden taksitli alışveriş işlemi yapılabilecektir. Taksitli kullanım
talebiniz üzerine POS cihazından, işlem (kredi) tutarı, taksit tutarı ve ödeme planı yer alan
bilgi fişi verilecek veya bu bilgiler söz konusu cihazın ekranından gösterilecek bunu müteakip
işleme onay vermeniz istenecektir.
Onay işlemi sonrasında; toplam işlem tutarı, kullanılabilir kredi limitinizden bloke edilecektir.
Her bir taksit tutarı, işlem anında oluşturulan ödeme planındaki tahsilat tarihlerine kadar
faizsiz, masrafsız ve ücretsiz olarak ötelenecektir.
Banka, banka kartı ile kredi limiti kullanılarak gerçekleştirilen peşin alışveriş işlemlerinizin
kredi faiz tahakkuk tarihine kalan gün sayısını dikkate alarak, kredi limitinden karşılanan
kısmını, faizsiz, masrafsız olarak takip eden ilk kredi faiz tahakkuk tarihinde tamamı ödenmek
üzere öteleyebilecektir. Ötelemeye izin verilecek “işlem tarihi-KMH faiz tahakkuk tarihi”
aralığı Banka tarafından mevzuatında dönemsel olarak belirleneceğinden, mevzuattaki
düzenlemelere göre dönemsel olarak değişiklik gösterebilecektir.
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Taksitli işleme ilişkin ilk taksit tahsilatı işlem tarihini takip eden ilk kredi faiz tahakkuk
tarihinde, müteakip taksit tahsilatları da, her ay için kredili mevduat hesabınızın kredi faiz
tahakkuk tarihlerinde yapılacaktır.
Vadesi gelen taksitler, kredinin tanımlı olduğu vadesiz mevduat hesabınızdan otomatik
olarak tahsil edilecek ve kullanılabilir kredi limitiniz, tahsil edilen tutar nispetince serbest
bırakılacaktır. Tahsilat tarihinde vadesiz mevduat hesabınızda yeterli bakiye bulunmaması
durumunda, taksit tutarının vadesiz mevduat hesabınızdan tahsil edilemeyen kısmı
kullanılabilir kredi limitinizden karşılanacak ve bu tarihten itibaren limitten ödenen taksit
tutarına kredili mevduat hesabı sözleşmesi çerçevesinde cari kredi faizi uygulanmaya
başlanacaktır.
Yukarıda özetlenen konular dışında her türlü detaylı bilgi Sözleşmede yer almakta olup,
dikkatle inceleyebilmeniz ve anlaşılmayan konularda Bankamızdan detaylı açıklama talep
edebilmeniz amacıyla Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi’ne ek olarak, bu formun bir nüshası
tarafınıza teslim edilmiştir.
Banka yetkilileri Adı Soyadı ve İmzası:

Okuyup uygun bulmanız durumunda, bu 2(iki) nüsha düzenlenmiş formu imzalayarak 1(bir)
nüshasını saklayınız.
Müşterinin Adı Soyadı ve İmzası:

Tarih:
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