BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.
TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ
Başvuru Bilgileri
Başvuru No

Kredi
Tipi

Ad

Soyad

TCKN
İletişim Bilgileri
Ev Adresi
İş Adresi
Cep Telefonu
İş Telefonu
Ev Telefonu
İletişim Telefonu
İletişim Adresi
İletişim Eposta Adresi
KEP Adresi
1. İşbu ek sözleşmede ve BankaPozitif 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 sunmayı reddetme hakkını saklı tuttuğunu bildiğimi,
2. İşbu Tüketici Kredisi Ek Sözleşmesi’nin, Bankanız ile tarafım arasında mutabık kalınarak “Tüketici
Kredisi Sözleşmesi”nin ayrılmaz bir parçası olarak düzenlendiğini, taraflarca imza altına alınarak onaylı
bir nüshasının “Sözleşme” ile birlikte tarafıma teslim edildiğini ve kredi borcumu, geri ödeme planında
belirlenen vade, tutarlarda ve mutabık kalınan sözleşme hükümlerine uygun olarak ödeyeceğimi,
3. 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,
4. Bankaya, işbu ek sözleşmede 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. xxxxxx Başvuru numaralı kredinin tahsisi halinde aşağıda
bilgileri yer alan hesabıma EFT işleminin yapılmasını rica ederim.
Müşterinin Adı ve Soyadı
Tarih

-

İmza

BankPozitif hesap numaranız ödeme gününüzden önce kısa mesaj ve e-posta yoluyla tarafınıza
iletilecektir. Kredi taksit ödemelerinizi, farklı bir bankada bulunan hesabınızdan BankPozitif ‘teki
hesabınıza EFT yoluyla göndererek yapabilirsiniz.

BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.
KREDİ KOŞULLARI, TAHSİL EDİLECEK ÜCRETLER VE BİLGİLENDİRME
FORMU
Müşterinin Adı
Soyadı:
Başvuru No:
Kredi Kullandırım
Tarihi:

TCKN:
Kredi Tutarı:

TL

TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET VE MASRAF TUTARLARI

ÜCRET-MASRAF TİPİ ve DÖNEMİ

ÜCRETMASRAF
TUTARI/
FAİZ ORANI

Aylık Akdi Faiz Oranı (%)
Yıllık Akdi Faiz Oranı1 (%)
Aylık Brüt Faiz Oranı
(KKDF ve BSMV dahil )2 (%)
Yıllık Brüt Faiz Oranı3
(KKDF ve BSMV dahil ) (%)
Aylık Efektif faiz oranı (%)
Yıllık Efektif faiz oranı (%)4
Aylık Gecikme/Temerrüt Faiz Oranı (%)
Peşin Tahsil Edilen Faiz Tutarı
Aylık İndirimli Faiz Oranı (%)
Aylık İndirimli (BSMV ve KKDF dahil )
Brüt Faiz Oranı
KKDF Oranı (%)
BSMV Oranı (%)
Kredi Tahsis Ücreti :
Kredi Anapara Tutarı
Toplam Kredi Tutarı/ Maliyeti
Onaya Bağlı Bildirim Ücreti
Üçüncü Kişilere Yapılan Ödemeler (Tüm yasal bildirim ve hesap kat ihtarları)5
İpotek Tesis Ücreti
(Taşınır ve Taşınmaz Rehin Tesis Ücreti)
Arşiv-Araştırma Ücreti (Kredi Belgeleri Temin Ücreti)
Ekspertiz Ücreti (Her Bir Ekspertiz raporu için)
1
2
3

4

5

-

=
=
=

Aylık Akdi faiz oranı X 12
Aylık Akdi Faiz Oranı X (1+(BSMV+KKDF))
(Aylık Brüt Faiz) X 12

:

“Kredi Sözleşmesinin Kurulduğu Tarihte Hesaplanan
Efektif Yıllık Faiz Oranının Hesaplanması İçin Kullanılan
Tüm Bileşenler” tablo üzerinde gösterilmektedir.

Üçüncü Kişilere Yapılan :
Ödemeler

Değişkenlik göstermektedir. Fatura tarihindeki tutar
müşteriden tahsil edilir, işlem maliyetinin üzerinde ücret
tahsil edilmez.

Yıllık Akdi Faiz Oranı
Aylık Brüt Faiz
Yıllık Brüt Faiz Oranı
(KKDF ve BSMV dahil )
Yıllık Efektif faiz oranı

BankPozitif hesap numaranız ödeme gününüzden önce kısa mesaj ve e-posta yoluyla tarafınıza
iletilecektir. Kredi taksit ödemelerinizi, farklı bir bankada bulunan hesabınızdan BankPozitif ‘teki
hesabınıza EFT yoluyla göndererek yapabilirsiniz.

BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.
KREDİ ARACISI :
UNVANI
MERSİS NO
ADRES
TELEFON
DİĞER
İLETİŞİM
BİLGİLERİ

:
:
:
:
:

BAĞLI KREDİYE KONU MAL/HİZMETE İLİŞKİN BİLGİLER:
Satıcı/Sağlayıcı
Satıcı/Sağlayıcı İletişim Bilgileri
Mersis No
i. İşbu sözleşmenin konusunu oluşturan tüketici kredisinin bağlı kredi olarak verilmesi ve tüketicinin
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a uygun olarak mal veya hizmet sözleşmesinden cayması
halinde bağlı kredi sözleşmesi de herhangi bir tazminat veya cezai şart ödeme yükümlülüğü
olmaksızın sona erecektir. İlgili mevzuat uyarınca, cayma bildiriminin, cayma süresi içerisinde ayrıca
kredi verene de yöneltilmesi gerekmektedir.
ii.
Bağlı kredilerde, mal veya hizmet hiç ya da gereği gibi teslim veya ifa edilmez ise
müşterinin satış sözleşmesinden dönme veya bedelden indirim hakkını kullanması hâlinde satıcı,
sağlayıcı ve Banka müteselsilen sorumludur. Müşterinin bedelden indirim hakkını kullanması hâlinde
bağlı kredi de bu oranda indirilir ve ödeme planı buna göre değiştirilir. Müşterinin sözleşmeden
dönme hakkını kullanması hâlinde, o güne kadar yapmış olduğu ödemenin iadesi hususunda satıcı,
sağlayıcı ve Banka müteselsilen sorumludur. Ancak, Banka’nın sorumluluğu; malın teslim veya
hizmetin ifa edilmediği durumlarda satış sözleşmesinde veya bağlı kredi sözleşmesinde belirtilen
malın teslim veya hizmetin ifa edilme tarihinden, malın teslim veya hizmetin ifa edildiği durumlarda
ise malın teslim veya hizmetin ifa edildiği tarihten itibaren, kullanılan kredi tutarı ile sınırlı olmak
üzere bir yıldır.
iii.
Banka ile satıcı veya sağlayıcı arasında belirli bir malın veya hizmetin tedarikine ilişkin bir
sözleşme olmaksızın, müşterinin kendisi tarafından belirlenen malın veya hizmetin bedelinin kredi
veren tarafından ödenmesi suretiyle kullandırılan krediler bağlı kredi sayılmaz.
Kredinin tahsis edilmesinin dayanağını oluşturan mal ve/veya hizmetin belirtildiği fatura, işbu
Tüketici Kredisi Ek Sözleşmesi ve dolayısıyla Tüketici Kredisi Sözleşmesi’nin eki ve parçası
sayılacaktır.
GERİ ÖDEME PLANI
Taksit No

Vade

Taksit

Faiz

KKDF

BSMV

Anapara

Kalan
Anapara

1
2
3
-

BankPozitif hesap numaranız ödeme gününüzden önce kısa mesaj ve e-posta yoluyla tarafınıza
iletilecektir. Kredi taksit ödemelerinizi, farklı bir bankada bulunan hesabınızdan BankPozitif ‘teki
hesabınıza EFT yoluyla göndererek yapabilirsiniz.

BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.
Taksit No

Vade

Taksit

Faiz

KKDF

BSMV

Anapara

Kalan
Anapara

4
5
6
7
8
9
10
11
12
Toplam
DEVLETE ÖDENEN VERGİ VE FONLAR:
Masraf, ücret ve komisyon tutarları üzerinden mevcut Vergi Mevzuatı gereğince % 5 BSMV, faiz
niteliğinde tahsil edilen komisyonlar üzerinden ise ayrıca % 15 KKDF tahsil edilmektedir.
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.
Bankamız işbu kredi süreci hakkında hizmet alınması ve/veya iletişim kurulması gereği duyulur ise,
yine Bankamız internet sitesinin kullanılması esas olup, bu tür krediler bakımından “çağrı
merkezi/sesli iletişim/karşılıklı görüşme” hizmeti bulunmamaktadır.
Yukarıda özetlenen konular dışında yasal mevzuat uyarınca verilmesi zorunlu olan ve her türlü
detaylı bilgi Tüketici Kredisi Sözleşmesi ve Sözleşme Öncesi Bilgi Formu'nda yer almakta olup,
dikkatle inceleyebilmeniz ve anlaşılmayan konularda Bankamızdan detaylı açıklama talep
edebilmeniz amacıyla Tüketici Kredisi Sözleşmesine ek olarak, işbu ek sözleşmenin bir nüshası
tarafınıza teslim edilmiştir.
Okuyup uygun bulmanız durumunda, bu 2(iki) nüsha düzenlenmiş işbu ek sözleşmeyi imzalayarak
1(bir) nüshasını saklayınız.
İşbu “Tüketici Kredisi Ek Sözleşmesi”; “Tüketici Kredisi Sözleşmesi” ve ”Tüketici Kredisi
Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu” ile tarafıma teslim edilmiş ve tarafımca “Tüketici Kredisi
Sözleşmesi” ile birlikte imzalanmıştır. “Tüketici Kredisi Ek Sözleşmesi”ni okuyup anladığımı ve
şartlarını kabul ettiğimi beyan ederim.
Hesap Bilgileri:

-

IBAN:

BankPozitif hesap numaranız ödeme gününüzden önce kısa mesaj ve e-posta yoluyla tarafınıza
iletilecektir. Kredi taksit ödemelerinizi, farklı bir bankada bulunan hesabınızdan BankPozitif ‘teki
hesabınıza EFT yoluyla göndererek yapabilirsiniz.

BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.
Müşterinin Adı Soyadı ve İmzası:

Tarih:
Kefilin Adı Soyadı ve İmzası:*

Kefalet Limiti:*
(Rakamla ve yazıyla)

Kefalet Tarihi:

BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.

Rüzgarlıbahçe Mah. Kayın Sok.No:3 Kavacık 34805
Beykoz/İstanbul
MERSİS NO:
(Bu belge Banka tarafından elektronik imza ile
imzalanmıştır.)

-

BankPozitif hesap numaranız ödeme gününüzden önce kısa mesaj ve e-posta yoluyla tarafınıza
iletilecektir. Kredi taksit ödemelerinizi, farklı bir bankada bulunan hesabınızdan BankPozitif ‘teki
hesabınıza EFT yoluyla göndererek yapabilirsiniz.

