TÜKETİCİ FİNANSMAN KREDİSİ
SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU
Sayın ……
Bu form ve ekleri Şirketimizden talep ettiğiniz tüketici kredisi ile ilgili olarak aşağıdaki hususları ve aramızda imzalanacak tüketici
finansman sözleşmesinin önemli hükümleri konusunda sizleri bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir. İşbu bilgilendirme formunda
belirtilen hususları dikkatli bir şekilde okumanız önem arz etmektedir. İş bu form, kredinin açılması yönünde kesin ve kazanılmış bir
hak ve taahhüdü içermemekte olup …/…/……. tarihi için geçerli olacaktır. Kredinin kullandırılması Şirketimiz tarafından krediye ilişkin
talebinizin onaylanmasına bağlıdır. Şirketimiz bu onayı verip vermemekte tamamen serbesttir. Kredi talebinizin olumsuz
sonuçlanması durumunda derhal ve ücretsiz olarak bilgilendirileceksiniz.
Belirli Süreli ve Sabit Faizli Tüketici Kredisi
Kredinin Türü

Satıcı/Kredi Aracısı

Turkcell Finansman AŞ
Turkcell Levent Plaza, Büyükdere Caddesi
Harman Sokak No:8, Levent/İstanbul
0212
313
00
00Vergi
No:
0871053941200011-Zincirlikuyu VD

Kredi Konusu Ürün

Marka-Model:
IMEI No:

Kredinin Toplam
Tutarı/Anapara
Ürün 1
Ürün2
Kredi Vadesi/Süresi
Taksit Tutarı
Kredi Akdi Faiz Oranı

Akıllım
Güvende
Asistans
Paketi
Satıcısı

Turkcell Satış A.Ş. Dağıtım Hizmetleri

…….Ay
Taksit Sayısı
……..TL(eşit ödemeli değilse ödeme planına atıf yapılacaktır.)
%..................(Aylık)
%..................(Yıllık)

___

İndirimli Faiz Oranı

İndirimli faiz uygulanmış olsa bile temerrüt halinde belirtilen Akdi Faiz Oranının yüzde otuz fazlasını
geçmemek üzere, gecikme faizi uygulanacaktır.

Gecikme Faiz Oranı

% …… (Aylık)

Tahsis Ücreti

………….TL Tahsis Ücreti İlk Taksit Vadenizde ayrıca tahsil edilecektir (Diğer ücretler Ek-2 yer
almaktadır)

%............(Yıllık) (Akdi faiz oranının %30 fazlası)

BSMV Oranı
5%
KKDF Oranı
15%
Efektif Yıllık Faiz Oranı:
%.....................
Toplam Geri Ödeme Tutarı
…………TL
Kredinin Toplam Maliyeti:
…………TL
Örnek Efektif Faiz Hesaplaması: 10.000.-TL’lik örnek bir kredi tutarı için faiz oranının %1, vadenin 12 ay olduğu ve tahsis ücretinin
peşin ödendiği, bir ayın 30 gün kabul edildiği, BSMV’nin 5%, KKDF’nin 15%, tahsis ücretinin ise 5% olarak hesaplanması durumunda,
aylık taksit tutarı 899,75 TL; yıllık efektif faiz ise 16,4871% olacaktır. Sayılan bileşenlerden herhangi birinde oluşacak farklılık, efektif
yıllık faiz oranında farklılığa neden olabilecektir. Teminatlar: Kredinin teminatını teşkil etmek üzere, yeteri kadar ipotek/rehin tesis
edilecek; ek teminatlar da talep edilebilecektir. Teminatın şahsî teminatlardan olması halinde söz konusu teminat, her ne ad altında
olursa olsun adi kefalet sayılacaktır. Tüketicinin alacaklarına ilişkin verilecek şahsi teminatlarsa, diğer kanunlarda aksine hüküm
bulunmadıkça, müteselsil kefalet sayılacaktır. Cayma Hakkı: Sözleşme’nin imzalanmasından itibaren 14(ondört) gün içinde herhangi
bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin tüketici kredisi sözleşmesinden cayma hakkınız vardır. Cayma hakkını
kullanmak istediğiniz takdirde Şirketimize yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla bu talebinizi bildirmeniz gerekmektedir. Cayma
hakkının süresinde kullanılması halinde anaparayı ve kredinin kullanıldığı tarihten anaparanın geri ödendiği tarihe kadar olan sürede
tahakkuk eden faizi en geç cayma bildirimini Şirketimize göndermenizden sonra 30 (otuz) gün içinde geri ödemelisiniz. Bu süre içinde
ödeme yapılmaması halinde tüketici kredisinden cayılmamış sayılır. Sözleşme kapsamında Şirketimiz tarafından bir kamu kurum
veya kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenmiş olan masraflar varsa bunlar da tarafınızca ayrıca ödenmelidir. Mal veya hizmet
tedarikine ilişkin sözleşmeden cayma hakkınızın olması ve caymanız durumunda, cayma süresi içinde yukarıda belirtilen şekilde
Şirketimize de talebinizin yöneltilmesi gerekir. Temerrüt: Ödemelerinizi ödeme tarihinde kısmen veya tamamen yapmamanız
durumunda gecikme faizi işletilir. Birbirini izleyen en az iki taksidi ödemede temerrüde düşmeniz durumunda Şirketimiz kalan borcun
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tamamının ödenmesini talep etme hakkına sahiptir. Ancak bu hak en az otuz gün süre vererek muacceliyet uyarısında bulunulması
halinde kullanılabilecektir. Gecikme faizinden kaynaklanan KKDF ve BSMV ile her türlü vergi, masraf ve komisyonun da tarafınızca
ödenmesi gerekir. Ödemenin yapılmaması durumunda Şirketimiz yasal yollara başvurmaya yetkilidir. Bu durumda gecikme faizinin
yanı sıra yargılama/ icra giderleri ile vekalet ücretleri de tarafınızca ödenmek zorunda kalınacaktır. Noter masrafları: Noter marifetiyle
yapılacak bildirim ve işlemlerden doğan masraflar tarafınıza ait olacaktır. Sigorta: Açık talebiniz olmaksızın sigorta yaptırılmayacak
olup talebiniz halinde sigortaya ilişkin hizmetler; tüketici kredisinin tutarı ve vadesi ile istenen sigorta teminat kapsamı uygun olmak
ve Dain-i Mürtehin olarak Şirketimiz belirlenmek kaydıyla herhangi bir sigorta şirketinden temin edilebilir. Erken Ödeme: Taksitlerinizi
vadesinden önce ödemek veya kredi borcunuzu kısmen veya tamamen erken ödemek istediğinizde erken ödenen tutara göre gerekli
indirimler yapılacaktır. Ödeme Bilgileri: Taksit ödemeleri ödeme planına uygun olarak Şirketimiz tarafından kredi sözleşmesi ile
belirtilen ödeme kanallarından yapılabilecektir. Seçtiğiniz ödeme kanalının niteliğine göre ödeme kanalları işleticisine ücret ödemeniz
gerekebilir. Yukarıda özetlenen konular dışındaki sair bilgileri Şirketimizin internet sitesinden ve şirketimiz yetkili uzmanlarından
alabilirsiniz. Kredi almak istemeniz ve kredinizin onaylanması halinde, kredi sözleşmesinin tüm şartları karşılıklı olarak müzakere
edilecektir. Aşağıdaki kutudaki imzanız imza örneği olarak da kullanılacaktır.
Müşteri İmzası

Turkcell Finansman A.Ş.

Ek-2: MASRAF VE ÜCRETLER BİLGİLENDİRME FORMU
İşbu bilgi formunda belirtilen faiz dışı ücretler haricinde talep edilebilecek ücretler tahsil koşullarına aşağıda yer verilmiştir:
Ürün ve Hizmet Ücretleri

Tutar

Açıklama

Üçüncü Kişilere Yapılan
Ödemeler

Maliyeti kadar

Mevzuatın gerektirdiği durumlarda kamu kurumlarına veya üçüncü kişilere işbu
kredi ilişkisi nedeni ile ödenen masraflardır.

Bildirim Ücreti

Maliyeti kadar

Temerrüt veya sözleşmenin ihlali halinde yapılan SMS/ Gecikme Mektup
gönderimi, hatırlatma aramaları ve mevzuat gereği noter ihtar masrafları

Belge Talep Ücreti

20 TL

Sözleşme ve ilgili dokümanların talebi nedeni ile tahsil edilen ücrettir. İlk yıl için
iletilen taleplerden ücret alınmaz.

Borcu Yoktur Yazısı

20 TL

Bir defaya mahsus olmak üzere ücretsizdir. Müteakip taleplerde her bir belge
için ücret talep edilir.
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Ek-1: ÖRNEK ÖDEME PLANI
KREDI TUTARI
KREDI BASİT FAIZ ORANI
KREDI TAKSIT SAYISI
NO

TAKSİT
TARİHİ

TAKSİT TUTARI

DÜŞÜLECEK
ANAPARA

KALAN BAKİYE

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

MÜŞTERİNİN İMZASI:
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FAİZ TUTAR

KKDF
TUTAR

BSMV
TUTAR

