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TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU 
 
İşbu form 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, bireysel 
müşterilere uygulanan Bankamız tüketici kredileri hakkında müşterilerimizin açık ve doğru 
bir şekilde bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. 
 

1) BANKAYA AİT BİLGİLER : 
Ünvanı  : BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. 
Adresi  : Rüzgarlıbahçe Mah. Kayın Sok. No:3 Kavacık 34805 İstanbul 
E-posta  : mesajmerkezi@bankpozitif.com.tr 
WEB Adresi  : www.bankpozitif.com.tr 
 

Ürünün Adı /Tanımı  İHTİYAÇ KREDİSİ 
 

2) TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET VE MASRAF TUTARLARI: 
 

Kredinin aylık taksit tutarı; anapara, kredi faizi, KKDF, BSMV ni içerecektir. KKDF ve 
BSMV oranlarında meydana gelecek yasal değişiklikler, değişiklik tarihinden itibaren 
yasal mevzuata uygun olarak bildirilmek suretiyle Müşteriye yansıtılır ve ödeme planı 
buna göre yeniden düzenlenir. 
 

Belirli süreli tüketici kredileri için;  

ÜCRET/MASRAF TİPİ 

ÜCRET-
MASRAF 

TUTARI/FAİZ 
ORANI  

MASRAF 
TUTARI 

TAHSİLAT 
DÖNEMİ 

Akdi Faiz Oranı     

Faiz İndirim Komisyonu     

Gecikme/Temerrüt Faiz 
Oranı  

 
  

Efektif Faiz Oranı    

Yıllık Maliyet Oranı    

KKDF Oranı      %15 

BSMV Oranı      %5 
 

Ayrıca Müşterinin kredi başvurusunun Bankaca kabul edilmediği durumlarda, Bankaya 
ibraz ettiği belge asıllarının ve/veya suretlerinin iadesi için, Bankaya şahsen başvurması 
ya da posta gönderim masraflarını peşin olarak ödenmesi gerekmektedir. Aksi halde 
Bankaca evrak iadesi yapılmamaktadır. 
 

3) SİGORTA YAPTIRILMASI: 
Hayat sigortası, konut sigortası gibi yaptırılması isteğe bağlı sigortaların, yaptırılması 
zorunlu değildir.  
 

4) 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. 
 

5) 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 esasdır.  
 

Müşteri İmzası 
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6) CAYMA HAKKI :  
Müşteri, kredi sözleşmesinin imzalanmasını takibeden 14 (ondört) gün içinde herhangi bir 
gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin tüketici kredisi sözleşmesinden cayma 
hakkına sahiptir. Cayma hakkını kullanan müşterinin krediden faydalandığı hâllerde, 
müşteri, anaparayı ve kredinin kullanıldığı tarihten anaparanın geri ödendiği tarihe kadar 
olan sürede tahakkuk eden faizi, en geç cayma bildirimini Bankaya göndermesinden 
sonra 30 (otuz) gün içinde geri öder. 
 
7) MUACCELİYET  
Ödeme planında gösterilen taksitler başkaca bir ihtara gerek kalmaksızın karşılarında 
belirtilen tarihte muaccel olur. Ödeme planında yazılı vade tarihinin tatil günü olması 
halinde ödeme, izleyen iş günü yapılır. Vade tarihinde ödenmeyen taksitlere, vade 
tarihinden ödeme tarihine kadar ve ödenmeyen anapara tutarı üzerinden gecikme faizi 
uygulanır. 
Birbirini izleyen en az 2 (iki) taksitin, vadelerinde kısmen ve/veya tamamen ödenmemesi 
halinde, ödeme için Müşteriye 30 (otuz) günlük bir süre tanınır. Bu süre sonunda, vadesi 
gelmemiş olan tüm taksitler de dâhil olmak üzere borcun tamamı muaccel hale gelerek, 
bakiye anapara borcu, yukarıda belirtilen oranlar üzerinden hesaplanacak gecikme faizi 
ve bu faiz üzerinden hesaplanacak KKDF, BSMV ile diğer vergi, harç ve masraflarıyla 
birlikte tahsil edilir. 
 
İşbu ön bilgilendirme formu, BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.’nin Tüketici 
Kredisi hizmetinden yararlanmak isteyen müşterilerine yönelik olarak, herhangi bir 
satınalma-satma taahhüdü altına girmeksizin, uygulama hakkında genel olarak bilgi 
vermek amacıyla hazırlanmıştır. Müşterinin kredi işlemlerinden yararlanma talebi, Banka 
tarafından yapılan değerlendirme sonucunda uygun görülmesine ve müşterinin Tüketici 
Kredisi Sözleşmesi ve diğer ilgili belgeleri imzalamasına bağlıdır. Bankamızı tercih 
ettiğiniz takdirde, sözleşme imza tarihi itibariyle belirlenecek geri ödeme tarihlerini içeren 
yeni bir plan imzanıza sunulacaktır. 
 
Yukarıda özetlenen konular dışında her türlü detaylı bilgi Sözleşme’de yer almakta olup, 
dikkatle inceleyebilmeniz ve anlaşılmayan konularda Bankamızdan detaylı açıklama talep 
edebilmeniz amacıyla Tüketici Kredisi Sözleşmesine ek olarak, işbu Sözleşme Öncesi 
Bilgi Formu tarafınıza iletilmiştir. 
 
 
Okuyup uygun bulmanız durumunda, bu 2(iki) nüsha düzenlenmiş formu imzalayarak 
1(bir) nüshasını saklayınız.  
 
Müşterinin Adı Soyadı: .........................   İmzası 
 
Tarih: ......................... 


