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Tarih : …../…../………. 
 
 

TAŞIT KREDİSİ BİLGİLENDİRME FORMU 
 

Sayın ……………………………………….. 
 
Bankamıza …../…../………. tarihinde yapmış olduğunuz ……………………. kredisi 
başvurunuz için yapılan değerlendirme neticesinde tarafınıza tesis edilecek krediye ilişkin 
temel bilgiler aşağıdaki gibidir. 
 
KREDİ KOŞULLARINA İLİŞKİN BİLGİLER  

  
İşbu Form’ un ekinde Bankamız tarafından bir nüshası size teslim edilmiş olan Taşıt 
Kredisi Sözleşmesi ve Geri Ödeme Planı içerisinde yer alan, aşağıda listelenen hususları 
dikkatli şekilde okuyarak incelemeniz önerilmektedir. 
 
Kredi Hesap Numarası           :  

Kredi Tutarı                             :                

Kredinin Vade (Taksit) Sayısı :  

Kredi Fazi Oranı                      :  

Aylık / Dönemsel Faiz Oranı   :                      % Yıllık Faiz Oranı                      % 

Yıllık Maliyet Oranı                  :                      % Toplam Taksit Tutarı  

Kredi Tahsis Ücreti                 :  

Geri Ödeme Planı                   :  

Toplam Taksitli Borç Tutarı     :  
 
SİGORTA YAPTIRILMASI  
 
Kredi kullanımı aşamasında Bankadan, taşıta ilişkin kasko ve zorunlu trafik poliçesi, Kredi 
Hayat (Yaşam), ferdi kaza sigortası yaptırmak istemeniz halinde, bu sigortalara ilişkin 
poliçeleri ayrıca düzenlenerek primleri tahsil edilecektir. Mevcut sigorta poliçelerinizin bu 
krediyle ilişkilendirilebilmesi için, sigorta poliçelerinizin krediyle uyumlu olması gerekir. 
 
Yaptırılması halinde, sigorta prim tutarı:  
(Prim tahsilat periyotları tarafınız ve Banka arasında mutabık kalınarak belirlenecektir) 
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Taşıt Sigortası (Kasko) Yıllık Primi  :  
İhtiyari Mali Mesuliyet ve Koltuk Ferdi-Kaza Sigortası :  
Kredi Hayat Sigortası Yıllık Primi  :  
 
TAŞIT KREDİSİNE İLİŞKİN DİĞER ÖNEMLİ BİLGİLER  
 
Erken Hesap Kapatma / Taksit veya Taksitlerin Vadeden Önce Ödenmesi  
Toplam Borç Tutarı’nı önceden ödeyebilir veya vadesi gelmemiş bir ya da birden çok 
Taksit ödemesinde bulunabilirsiniz. Bu takdirde Bankamız, ödenen miktara göre gerekli 
faiz ve varsa komisyon indirimini yapar. 
  
Borcun Ödenmemesinin Hukuki Sonuçları  
Ödeme Planı’ndaki Taksitler’den herhangi birini Taksit Ödeme Tarihi’nde ödemediğiniz 
takdirde temerrüde düşmüş olursunuz. Birbirini izleyen en az 2 (iki) Taksit’i ödemede 
mütemerrit olmanız üzerine, Bankamız tarafından, bir hafta süre verilerek tarafınıza 
muacceliyet uyarısında bulunulması sonrasında muaccel hale gelen bakiye alacak 
üzerinden, muacceliyat tarihinden itibaren güncel akdi faiz oranın %30 fazlası oranında 
temerrüt faizi ile birlikte bakiye borcunuzun tamamının ödenmesi talep edilebilir.    
Yukarıda belirtilen borcun, tahakkuk eden temerrüt faizleri ile birlikte ödememeniz halinde 
ise Bankamız, alacaklarının tahsili için aleyhinize yasal yollara başvurabilecektir. 
 
Vadesi gelmiş taksitler için kısmi ödeme yapmak istemeniz halinde, bu ödemenin kabulü 
Banka’nın bu maddede belirtilen haklarını kullanmasına engel teşkil etmez. 
 
Bankamızın tüm şubelerinde bulunan ve ileride bulunabilecek olan vadesi gelmiş/ 
gelmemiş bilcümle alacak, mevduat hesapları, nakit, hisse senetleri, yatırım fonları, 
tahviller, lehinize gelmiş ve gelecek tüm havaleler üzerinde, Kredi Hesaplarınızda krediden 
kaynaklanan alacaklar ile sınırlı olmak üzere Bankamız, hapis ve takas hakkını 
kullanabilecektir. 
 
Devlete Ödenen Vergi, Fonlar ile Resim, Harç ve Masraflar  
Masraf, ücret ve komisyon tutarları üzerinden % 5 BSMV, faiz niteliğinde tahsil edilen 
komisyonlar üzerinden ise ayrıca % 15 KKDF tahsil edilmektedir. 
 
İşbu Kredi ve imzalanacak Sözleşme münasebetiyle ödenmesi gerekli olan Sözleşme’de 
belirtilen her türlü vergi, resim ve harçlar, KKDF, BSMV, fon ve eklentileri ile işbu 
Sözleşme’nin imzalanmasından doğan ve veya vadesinde ödenmeyen Taksitlerden dolayı 
Bankamızın yapacağı her türlü bildirim masraf ve ücretler, Bankamızın Sözleşme’den 
doğan haklarının korunması ve infazı için yapacağı her türlü yargı ve icra masrafları, 
teminatlar kapsamında oluşacak türlü masraf, vergi ve harçlar, tarhedilecek sigorta prim ve 
masraflar tarafınıza ait olacak ve ödemediğiniz takdirde Bankamız bu tutarları 
hesaplarınızdan tahsil edebilecektir. 
 
İşbu Taşıt Kredisi Bilgilendirme Formu hükümlerinin devamı ve imza bölümleri arka 
sayfada bulunmakta olup ve işbu Taşıt Kredisi Bilgilendirme Formu’nun devamı 
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sayfalardaki hükümlerle bir bütün teşkil etmektedir. 
 
İşbu form …../…../………. tarihinde, özellikle ücret ve masraflara ilişkin hükümleri de dahil 
olmak üzere, tüm şartları Müşteri tarafından tamamıyla okunmuş ve Taraflar arasında 
müzakere edilerek tam bir mutabakatla imzalanmış olup, Müşteri, Taşıt Kredisi Sözleşmesi 
ve Ödeme Planı’nın bir nüshasını teslim almıştır. 
 
 
 
İşbu dokuman Taşıt Kredisi Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçası olup, yukarıda yer 
alan hükümler ve bilgilendirmeler dışında her türlü detaylı bilgi İhtiyaç Kredisi 
sözleşmesi’nde yer almaktadır. Taşıt Kredisi Sözleşmesi’ne ek olarak, bu dokümanın bir 
nüshası tarafınıza teslim edilmiştir. 
 
 
MÜŞTERİ 
 
MÜŞTERİ NUMARASI   :….....................………. 
 
ADI- SOYADI / ÜNVANI   :………………………….. 
 
MÜŞTERİ / YETKİLİ İMZASI     :.................................... 
                                                      
 
1. MÜTESELSİL KEFİL 
 
MÜŞTERİ NUMARASI        :…………………………. 
 
ADI- SOYADI / ÜNVANI   :…………………………. 
 
MÜŞTERİ / YETKİLİ İMZASI     :.................................... 
 
 
2.MÜTESELSİL KEFİL 
 
MÜŞTERİ NUMARASI        :…………………………. 
 
ADI- SOYADI / ÜNVANI   :…………………………. 
 
MÜŞTERİ / YETKİLİ İMZASI     :.................................... 
 
 
3.MÜTESELSİL KEFİL 
 
MÜŞTERİ NUMARASI        :…………………………. 
 
ADI- SOYADI / ÜNVANI   :…………………………. 
 
MÜŞTERİ / YETKİLİ İMZASI     :.................................... 
 
 
 

http://www.turkishbank.com/

