
 

- BankPozitif kredi taksit ödemelerinizi, farklı bir bankada bulunan hesabınızdan BankPozitif'teki hesabınıza EFT yoluyla göndererek yapabilirsiniz. 

- BankPozitif hesap numaranız ödeme gününüzden önce kısa mesaj ve e-posta yoluyla tarafınıza iletilecektir.  

Başvuru ve Bilgilendirme Formu 

1. Kredi Başvuru Formu 

Başvuru No:  Türü: 
ADRESE TESLİM 

KREDİ 

Ad:  Soyad:  

TCKN  

Ev Adresi:  

İş Adresi:  

Cep Telefonu:  

İş Telefonu:  Ev Telefonu:   

İletişim Adresi:  

İletişim Telefonu:  

İletişim Eposta:  

KEP adresi:  

2. Kredi Koşulları Formu 

Kredi Tutarı:       Kredi Vadesi:  

Aylık Akdi Faiz Oranı:  Aylık Efektif  

Faiz Oranı*:   

 

KKDF Oranı:       

Aylık Gecikme Faiz Oranı:  BSMV Oranı:  

Toplam Borç Tutarı:  Diğer Masraflar:  

Kredi Kullandırım Tarihi:  Yıllık Maliyet Oranı:  

3. Geri Ödeme Planı 

No Vade Taksit Faiz KKDF BSMV Anapara 
Kalan 

Anapara 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

Toplam       
 

1. İşbu Form'un (1) numaralı bölümünde ve BankPozitif internet sitesi 

üzerinden kredi başvuru giriş ekranlarında belirttiğim bilgilerin doğru 

ve gerçeğe uygun olduğunu, Bankanın hakkımda istihbarat yapmaya 

yetkili olduğunu, Bankanın talep edilen hizmetleri ve ürünleri reddetme 

hakkını saklı tuttuğunu bildiğimi,   

2. Yanda (3) numaralı bölümde detayları yer alan Geri Ödeme Planı, ...... 

başvuru numaralı İhtiyaç Kredisi için imzalanan/imzalanacak 

sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olup, kredi borcumu, geri ödeme 

planında belirlenen vade ve tutarlarda ve mutabık kalınan/kalınacak 

sözleşme hükümlerine uygun olarak ödeyeceğimi, 

3. Banka tarafından, işbu Form'un (1) numaralı bölümünde belirttiğim e-

posta adresim/KEP adresim ile cep telefonuma Kalıcı Veri Saklayıcısı 

vasıtasıyla yapılacak her türlü bilgilendirme, reklam, tanıtım, 

promosyon, kampanya vesair ticari elektronik ileti mesajları 

gönderilmesine muvafakatımın ve talebimin bulunduğunu, 

4. İşbu kredi başvurum nedeniyle Bankaya verdiğim belge asıllarının 

ve/veya suretlerinin herhangi bir sebeple tarafıma 

iadesini/gönderilmesini istemem halinde, iade ve bildirimler nedeniyle 

yapılacak masrafların, “talepte bulunan” olarak tarafıma ait olduğunu, 

gerekli posta masrafının tarafımca Bankaya peşin olarak ödenmemesi 

ya da Bankaya şahsen başvurmamam halinde, Bankanın evrak iade 

mecburiyetinin bulunmadığını, 

5. İşbu belgenin, Bankanız ile tarafım arasında, mutabık kalınarak Tüketici 

Kredisi Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçası olarak düzenlendiğini ve 

taraflarca imza altına alınarak imzalı bir nüshasının Tüketici Kredisi 

Sözleşmesi ile birlikte tarafıma teslim edildiğini, 

6. Bankaya, işbu Form’un (1) numaralı bölümünde belirttiğim e-posta 

adresim/KEP adresim ve/veya cep telefonum vasıtasıyla ileteceğim 

taleplerin ve talimatların tarafımca gönderilmiş olduğunu, Banka’nın da 

tarafıma aynı yöntemlerle veya benzeri Kalıcı Veri Saklayıcıları ile 

cevap ve bilgi verebileceğini, bu kanallarla gelen gönderilerin tarafıma 

yapılmış olacağını, bu kanalların herhangi bir üçüncü şahıs tarafından 

kullanımına izin vermeyeceğimi, kullanımı halinde sonuçları hakkında 

sorumluluğun tarafıma ait olduğunu, 

Gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederim. .......... Başvuru numaralı 

kredinin tahsisi halinde aşağıda bilgileri yer alan hesabıma EFT işleminin 

yapılmasını rica ederim. 

Banka Adı:  

IBAN Numarası: 



 

- BankPozitif kredi taksit ödemelerinizi, farklı bir bankada bulunan hesabınızdan BankPozitif'teki hesabınıza EFT yoluyla göndererek yapabilirsiniz. 

- BankPozitif hesap numaranız ödeme gününüzden önce kısa mesaj ve e-posta yoluyla tarafınıza iletilecektir.  

GECİKME BİLDİRİM VE BİLGİLENDİRME ÜCRETLERİ: Mektup, 

kısa mesaj, internet, telefon ve noter aracılığıyla yapılan gecikme 

bildirimlerden gönderim masrafı tahsil edilmektedir. Bilgilendirmenin 

yapıldığı tarihte geçerli olan ücretler tahsil edilir. 

(*) Kredi akdi faiz oranı ...... olmakla birlikte, “kredi kullandırım ücreti”, 

“faiz karşılığı komisyon” vb. isimler adı altında ücret ödemesi yapılması 

halinde, geri ödeme planına yansıtılacak faiz miktarları, “Efektif Aylık Faiz 

Oranı” üzerinden hesaplanabilecektir. Ancak, bu tür kredi ödemelerinde 

gecikme yaşanması halinde, gecikme faizi, Aylık Akdi Faiz Oranı üzerinden 

müşteri ile imzalanan Tüketici Kredisi Sözleşmesindeki - özellikle 3. 

maddesindeki- hükümler çerçevesinde hesaplanacak olup, geri ödeme 

planına yansıtılan faiz tutarlarının, “Efektif Aylık Faiz Oranı” na göre 

hesaplanması, buna engel teşkil etmez. 

TAHSİLAT ŞEKLİ:Nakden veya hesaben veya müşterinin talebine ve 

Bankanın kabulüne bağlı olarak Elektronik Fon Transferi, PTT veya 

anlaşmalı bankalar aracılığı ile tahsilat yapılır. Bankamız internet sitesi 

üzerinden yürütülen işbu kredi süreci hakkında hizmet alınması ve/veya 

iletişim kurulması gereği duyulur ise, yine Bankamız internet sitesinin 

kullanılması esas olup, bu tür krediler bakımından “karşılıklı görüşme“ 

hizmeti bulunmamaktadır. 

CAYMA HAKKI:Kredi sözleşmesinin imzalanmasını takibeden 14 (ondört) 

gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin 

işbu krediden cayma hakkı bulunmaktadır. Bu durumda, 30 (otuz) gün 

içinde,anapara ile geri ödeme tarihine kadar işleyecek akdi faiz Bankaya geri 

ödenecektir. 

DİĞER HUSUSLAR:Yukarıda özetlenen konular dışında her türlü detaylı 

bilgi Kredi Sözleşmesi'nde yer almakta olup, dikkatle inceleyebilmeniz ve 

anlaşılmayan konularda Bankamızdan detaylı açıklama talep edebilmeniz 

amacıyla Tüketici Kredisi Sözleşmesine ek olarak, bu formun bir nüshası 

tarafınıza teslim edilmiştir. 

Okuyup uygun bulmanız durumunda, bu 2(iki) nüsha düzenlenmiş formu 

imzalayarak 1(bir) nüshasını saklayınız. 

Müşterinin Adı Soyadı: .......... 

Tarih: .............. İmza: 

 


