Kredili Mevduat Ön Bilgi Formu

1. TANIMLAR
Kredinin Türü		
: Kredili Mevduat Hesabı / Taksitli Kredili Mevduat
Kredi Veren/Banka : İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde 812115 numara ile kayıtlı, merkezi Büyükdere
Caddesi No: 199 Kat: 33-40 34394 Levent-Şişli/İstanbul olan ve www.odeabank.com.tr resmi internet sitesi ile 444 8 444
numaralı telefon bilgilerine sahip 0-6340-4219-7300010 MERSİS Numaralı Odea Bank A.Ş.’yi,
Müşteri
: Banka’dan Kredili Mevduat talebinde bulunan, işbu formun sonunda bilgileri yer alan kişiyi,
Sözleşme
: Bankacılık Hizmet Sözleşmesi’ni,
Kredili Mevduat
: Banka tarafından Müşteri’ye tanınan limit dahilinde, vadesiz mevduat hesabına bağlı müşteri
talebi ile açılan bir kredi limitinden oluşan, ayrıntıları Sözleşme’de belirtilen mevzuat ve sözleşme hükümleri çerçevesinde
kapatılabilen belirsiz süreli bir ürünü,
Taksitli Kredili Mevduat: Kredili mevduatın taksitler halinde geri ödenmesine imkan veren ayrıntıları Sözleşme’de
belirtilen özel bir ürünü ifade eder.
2. TAHSİL EDİLECEK FAİZ VE TAHSİLAT ŞEKLİ
Faiz Oranı Aylık		

: %1,84

Faiz Oranı Yıllık		

: %22,08

Gecikme Faiz Oranı

: %2,34

2.1. Müşteri, kendisine Kredili Mevduat Hesabı ve/veya Taksitli Kredili Mevduat ürünü tanımlanması durumunda işbu Ön
Bilgi Formu’nda yer verilen faizin uygulayacağını, işbu kredi ile ilgili resmi mercilerce tespit olunan nispetlerde vergi ve
fon tahakkuk ettirileceğini kabul ve beyan eder.
2.2. Tahsilat dönemi her ayın ilk iş günüdür. Tahsilat nakden veya hesaben yapılır.
2.3. Kredili Mevduat veya Taksitli Kredili Mevduat talebi alındıktan sonra, makul süre içerisinde Müşteri’nin mali durumu
değerlendirilmek suretiyle Banka tarafından belirlenen kredili mevduat limiti Müşteri’ye yazılı olarak veya telefonla ya
da kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla bildirilecektir.
2.4. Kredili Mevduat Hesabı ve Taksitli Kredili Mevduat ürününe yukarıda detayı verilen aylık, yıllık ve gecikme faiz
oranları uygulanmaktadır.
2.5. Taksitli Kredili Mevduat kullanımında, kredi tutarı, kredi süresi, kredi toplam maliyeti, taksit tarih ve tutarları
Müşteri’ye bildirilecek ve Müşteri’nin ilgili kanalda işleme onay vermesi talep edilecek ve sonrasında taksitli kullandırım
yapılacaktır.
2.6. Kredili mevduat hesabı limitinden kullanım yapılması ve ekstre kesim gününü izleyen iş günü sonuna kadar asgari
tutar ve üzerinde ödeme yapılması durumunda çekilen tutar üzerinden günlük akdi faiz oranı ile hesaplanan faiz tutarı
müşteriye yansıtılmaktadır. Akdi faiz oranı, ancak kanuni sınırlar çerçevesinde ve mevzuata uygun olarak değiştirilebilir.
Akdi faiz oranında değişiklik yapılması halinde, bu değişikliğin yürürlüğe girmesinden 30 (otuz) gün önce, tüketici sıfatını
haiz müşteriye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla bildirim yapılır. Faiz oranının artırılması halinde, yeni
faiz oranı geriye dönük olarak uygulanmaz. Tüketici sıfatını haiz müşteri, faiz artırımına ilişkin bildirim tarihinden itibaren
en geç 60 (altmış) gün içinde tüm borcunu ödeyip kredili mevduat ürününü kullanmaya son verdiği taktirde faiz artışından
etkilenmez. Odeabank’ın güncel ücret ve faiz oranlarına www.odeabank.com.tr adresinden ulaşılabilir.
3. TEMERRÜT VE SONUÇLARI
Her ayın son takvim günü kesilen ekstrede yer alan Kredili Mevduat Hesabı asgari ödeme tutarının, izleyen iş günü sonuna
kadar ödenmemesi halinde, Kredili Mevduat Hesabı limiti otomatik olarak kullanıma kapatılacaktır. Müşteri, bu durumda
Banka alacağının muaccel olacağını ve Banka tarafından kendisine temerrüt faizi uygulanacağını kabul ve beyan eder.
Müşteri tarafından Kredili Mevduat Hesabına ilişkin borcun kapatılmaması, Sözleşme veya taraflar arasında akdedilmiş/
akdedilecek sözleşmeler uyarınca, Müşteri’nin ödemek zorunda olduğu herhangi bir tutarın vade tarihinde ödenmemesi ve
yürürlükteki yasal mevzuat kapsamındaki sair nedenlerle Banka alacağı muaccel hale gelecektir. Müşteri, Banka’ya olan
Kredili Mevduat borcunun/borçlarının muacceliyet kesbetmesi ve mütemerrit duruma düşmesi halinde temerrüt tarihinden
borçlarının tamamen tasfiye edildiği tarihe kadar, gecikme faizini ve bunun üzerinden hesaplanacak Kaynak Kullanımını
Destekleme Fonu, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi vesair vergi, fon, harç ve masraflarını ödemeyi kabul ve beyan
eder.
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4. CAYMA HAKKI
Müşteri, Kredili Mevduat Hesabı ürününe ilişkin Sözleşme’nin imzalandığı tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içinde
Banka’ya bildirimde bulunarak Kredili Mevduata ilişkin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Müşteri’nin cayma hakkını
kullanması durumunda krediye ilişkin anaparayı ve anaparanın geri ödendiği tarihe kadar olan sürede tahakkuk eden akdi
faizi ve varsa bir kamu kurum ödenmiş olan vergileri en geç cayma bildirimini Banka’ya ilettiği tarihten itibaren 30 (otuz)
gün içinde geri ödemesi gerekmektedir. Bu süre içinde ödeme yapılmaması halinde Müşteri, cayma hakkını kullanmamış sayılır.
5. SİGORTA
Müşteri’nin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla ilettiği açık talebi olmaksızın yukarıda detayları verilen
Kredili Mevduat Hesabı ve Taksitli Kredili Mevduat ürününe ilişkin hayat sigortası, ferdi kaza sigortası gibi isteğe bağlı
sigortalar yaptırılmayacaktır. Bu sigortaların yapılması isteğe bağlı olup, sigortaya ilişkin hizmetler Banka dışında bir
kuruluştan da alınabilir.
6. TEMİNATLAR
Tüketicinin edimlerine karşı olarak alınan şahsi teminatlar, her ne isim altında olursa olsun adi kefalet sayılacaktır.
Tüketicinin alacaklarına ilişkin olarak verilen şahsi teminatlar ise diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça müteselsil
kefalet sayılır.
7. TAHSİL EDİLECEK MASRAFLAR VE FESİH HAKKI
Yürürlükteki Mevzuata uygun olmak koşuluyla, krediye ilişkin tüm masraflar ve gerektiğinde Noter masrafları tüketici
tarafından ödenecektir.
Müşteri, herhangi bir zamanda, ücret ödemeden, kredi verene yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde
bulunarak sözleşmeyi feshedebilir. Banka en az 2 (iki) ay önceden tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcı ile
bildirimde bulunarak kredi sözleşmesini feshedebilir. Banka haklı nedenlerin varlığı halinde bildirim süresine uymadan
kredi sözleşmesini feshedebilir. Bu durumda Banka, fesihten önce fesih nedenleri hakkında yazılı olarak veya kalıcı veri
saklayıcısı ile tüketiciyi bilgilendirecektir. Ancak fesihten önce bilgilendirmenin mümkün olmaması halinde bu bildirim en
geç fesihten hemen sonra yapılacaktır.
Sayın Müşterimiz,
**Bankamız, Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan işbu bilgi formu kapsamında verilen bilgilerden ve
taahhütlerden formun imzalandığı tarihten itibaren 1 iş günü süre ile sorumludur. Ayrıca kredi sözleşmesi
imzalamak üzere yapacağınız başvuru, şartları gerçekleşmediği takdirde Bankamızca kabul edilmeyebilir.**
**Kredili Mevduat talebinizin olumsuz sonuçlanması halinde, bu durum Bankamızca tarafınıza derhal ve
ücretsiz olarak bildirilecektir.**

Müşterinin Adı Soyadı:
T.C. Kimlik Numarası:
Tarih:
İmza:
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ODEA BANK A.Ş.
Cem Muratoğlu
Bireysel Bankacılık
Genel Müdür Yardımcısı

Betügül Toker
Bireysel Bankacılık
Direktör

