Odeabank Taşıt Kredisi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu
Kredinin Türü
Sabit Faizli Tüketici(İhtiyaç) Kredisi
Kredi Sözleşmesinin Süresi
DD/MM/YYYY
(Son taksit tarihi)

Kredi Vadesi
Kredinin Tutarı

………………. Ay
……………….. TL

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde 812115 numara ile kayıtlı, merkezi Büyükdere Caddesi
Kredi No:199 Kat:33-39 34394 Şişli/İstanbul olan ve www.odeabank.com.tr resmi internet sitesi ile 444
Veren 8 444 numaralı telefon bilgilerine sahip 0-6340-4219-7300010 Mersis Numaralı OdeaBank A.Ş.
Kredi
Aracısı

(Mersis numaralı Bayi kaşesi basılmalı, ürünün ne olduğu belirtilmelidir.)

Faiz Oranı
% ....
% ....
% ....
% ....

Masraf Tutarı

Faiz Oranı (Aylık)
Faiz Oranı (Yıllık)
Yıllık Maliyet Oranı/ Efektif Yıllık Faiz Oranı
Temerrüt Faiz Oranı (Aylık)
Kredi Tahsis Ücreti
………TL
Hayat/Ferdi Kaza Sigorta Primi
………TL
Kasko Primi
………TL
DEVLETE ÖDENEN VERGİ VE FONLAR: Masraf, ücret ve komisyon tutarları üzerinden % 5 BSMV, faiz
niteliğinde tahsil edilen komisyonlar üzerinden ise ayrıca % 15 KKDF tahsil edilmektedir.

Yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla ilettiğiniz
açık talebiniz olmaksızın yukarıda detayları verilen kredinize ilişkin hayat
sigortası, ferdi kaza sigortası gibi isteğe bağlı sigortalar yaptırılmayacaktır. Bu
sigortaların yapılması isteğe bağlı olup, sigortaya ilişkin hizmetler Bankamız
dışında bir kuruluştan da alınabilir. Ancak anılan sigortaları yaptırmanız halinde Bankamız bu
SİGORTA YAPTIRILMASI:

sigorta poliçelerinde daini mürtehin olarak yer alacaktır. Kredi kullanımı aşamasında müşterinin Bankadan,
hayat sigortası, ferdi kaza sigortası yaptırmak istemesi halinde, bu sigortalara ilişkin poliçeleri ayrıca
düzenlenerek primleri tahsil edilecektir. Müşterinin mevcut sigorta poliçelerinin bu krediyle
ilişkilendirilebilmesi için, sigorta poliçelerinin krediyle uyumlu olması gerekir.
CAYMA HAKKI: Kredi sözleşmesinin imzalandığı tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içinde Bankamıza
bildirimde bulunarak tüketici kredisi sözleşmesinden cayma hakkına sahip olacaksınız. Cayma hakkınızı
kullanmanız durumunda anaparayı ve anaparanın geri ödendiği tarihe kadar olan sürede tahakkuk eden
akdi faizi ve bir kamu kurum veya kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenmiş olan masrafları en geç cayma
bildirimini Bankamıza ilettiğiniz tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde geri ödemeniz gerekmektedir. Bu süre
içinde ödeme yapılmaması hâlinde cayma hakkını kullanmamış sayılırsınız.
FAİZ: Krediye işbu sözleşme öncesi bilgi formunda belirtilen oranlarda aylık ve yıllık akdi faiz tahakkuk
ettirilecek olup, kredi ödemelerinde temerrüde düşülmesi halinde ise temerrüt faizine ilişkin hükümler
uygulanacaktır.
EFEKTİF YILLIK FAİZ HESAPLAMASI: Efektif faiz oranı, krediye ilişkin ödeme planının tahsil edilen masraflar
da dikkate alınarak hesaplanan, kredinin müşteriye maliyetini gösteren orandır. Örneğin, 10.000 TL
tutarında, 36 ay vadeli, brüt %1,20 faiz oranı, 50 TL kredi tahsis ücreti ile açılan ve aylık taksit tutarı 899,75TL olan bir kredinin efektif faiz oranı %16,4870’tir.
TEMİNATLAR:
İpotek
Mevduat rehni
Kefalet
Diğer (lütfen belirtiniz)
Taşıt rehni
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.

AYIPLI MAL VEYA HİZMETTEN SORUMLULUK:
Kredinin, münhasıran belli bir malın ve/veya hizmetin satın alınması amacıyla tesis edildiği ve satış
sözleşmesi ile kredi sözleşmesinin objektif açıdan ekonomik bir birlik oluşturduğu (bağlı kredi) durumlarda,
ayıplı mal ve tüketicinin seçimlik haklarından dolayı malın teslim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile satıcı
ile birlikte, şahsınıza karşı, kullandırılan kredi miktarı kadar sorumlu oluruz.
Ancak kredinizi hangi mal ya da hizmetin satın alımında veya hangi amaçla kullanacağınıza kendi iradenizle
karar verdiğiniz durumlarda Bankamızın ayıpla ya da hiç veya zamanında teslim edilmeyen mal ya da
hizmetle ilgili olarak hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
TAHSİLAT ŞEKLİ: Kredi ödemeleri, nakden veya hesaben veya talebinize ve Bankanın kabulüne bağlı olarak
kredi kartı hesabına borç kaydedilmek veya kredili mevduat hesabının limitinden tahsil edilerek yapılır.
ERKEN ÖDEME: Kredi borcunun bir kısmının ya da tamamının vadesinden önce ödenmesine denir. Kredi
taksitlerini erken ödeme hakkınız vardır. Erken ödeme yapmanız halinde erken ödenen taksit tutarı içinde
yer alan anapara tutarı üzerinden akdi faiz oranı ile erken ödenen gün sayısı dikkate alınarak bulunacak faiz,
faiz üzerinden hesaplanacak kamusal yükümlülükler toplamı ve ücret tutarı kadar indirim yapılır.
KREDİ HESABI: Kredi sözleşmesine ilişkin bir hesap açılması ve bu hesaptan sadece kredi ile ilgili işlemler
yapılması durumunda, bu hesaba ilişkin herhangi bir isim altında ücret veya masraf talep edilmeyecektir.
Kredi hesabı, Tüketicinin aksine yazılı talebi olmaması, hesaba ilişkin bir müşteri talimatı ya da müşterinin
hesabı kullanmak istediğini ifade edecek bir işleminin olmaması halinde kredinin ödenmesi ile yürürlükteki
mevzuat gereğince kapatılır. Müşteri, Banka’ya karşı olan tüm borç ve yükümlülüklerini yerine getirmek
şartıyla ve yürürlükteki mevzuata uygun şekilde hareket etmek suretiyle hesapları kapatabilir.
TEMERRÜT VE SONUÇLARI: Kredi taksitlerini vadelerinde ödemediğiniz takdirde temerrüde düşmüş
olursunuz. Temerrüde düştüğünüz tarihten itibaren Geri Ödeme Planı üzerinde belirtilen oranda temerrüt
faizi ödemekle yükümlü tutulursunuz.
Üst üste iki taksiti ödememeniz halinde Bankamız muacceliyet uyarısında bulunarak borcun tüm fer’ileri ile
birlikte 30 günlük sürede ödenmesini talep eder. Bu ihtarnamenin tebliğinden itibaren 30 gün içinde ödeme
yapmamanız halinde Bankamızın kalan kredi borcunun tamamını talep hakkı doğar.
GECİKME BİLDİRİM VE BİLGİLENDİRME ÜCRETLERİ: Yürürlükteki mevzuat kapsamında olmak koşuluyla,
mektup, kısa mesaj, internet, telefon ve noter aracılığıyla yapılan gecikme bildirimlerden gönderim masrafı
tahsil edilmektedir. Bilgilendirmenin yapıldığı tarihte geçerli olan ücretler tahsil edilir. Yürürlükteki mevzuat
kapsamında olmak koşuluyla, krediye ilişkin tüm masraflar ve gerektiğinde Noter masrafları tüketici
tarafından ödenecektir.
Sayın Müşterimiz,
**Bankamız, Taşıt Kredisi Sözleşmesinin 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 Bankamızca kabul edilmek zorunda değildir.**
**Kredi talebinizin olumsuz sonuçlanması halinde, bu durum Bankamızca tarafınıza derhal ve ücretsiz
olarak bildirilecektir.**
Formun bir nüshasının elden teslim alındığına dair Müşteri beyanı ve imzası:

Müşteri :
Tarih:
İmza:

Ek: Örnek Ödeme planı ( Kredi tutarı baz alınarak hazırlanan)
Örnek Ödeme planı

NO

TAKSİT
TARİHİ

KREDI TUTARI

50.000,00

KREDI BASİT FAIZ ORANI

0,80000

KREDI TAKSIT SAYISI

12

TAKSİT TUTARI

DÜŞÜLECEK
ANAPARA

KALAN BAKİYE

FAİZ TUTAR

KKDF TUTAR

BSMV
TUTAR

1

27.10.2015

4.384,50

4.051,17

45.948,83

333,33

0,00

0,00

2

27.11.2015

4.384,50

4.004,66

41.944,17

379,84

0,00

0,00

3

28.12.2015

4.384,50

4.037,76

37.906,41

346,74

0,00

0,00

4

27.01.2016

4.384,50

4.081,25

33.825,16

303,25

0,00

0,00

5

29.02.2016

4.384,50

4.086,84

29.738,32

297,66

0,00

0,00

6

28.03.2016

4.384,50

4.162,45

25.575,87

222,05

0,00

0,00

7

27.04.2016

4.384,50

4.179,89

21.395,98

204,61

0,00

0,00

8

27.05.2016

4.384,50

4.213,33

17.182,65

171,17

0,00

0,00

9

27.06.2016

4.384,50

4.242,46

12.940,19

142,04

0,00

0,00

10

27.07.2016

4.384,50

4.280,98

8.659,21

103,52

0,00

0,00

11

29.08.2016

4.384,50

4.308,30

4.350,91

76,20

0,00

0,00

12

27.09.2016

4.384,56

4.350,91

33,65

0,00

0,00

52.614,06

50.000,00

2.614,06

0,00

0,00

TOPLAMLAR

