TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU
Müşteri No
:.....................................................
Adı ve Soyadı :............................................................

MADDE 1 – AMAÇ
İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un
23.maddesi uyarınca sözleşmenin kurulmasından makul bir süre öncesinde verilmek üzere, kredi
sözleşmesinin koşulları konusunda tüketiciye bilgi vermek amacı ile hazırlanmıştır.

MADDE 2 - KREDİ KURULUŞU
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Barbaros Mahallesi Şebboy Sokak No :4 34746 Ataşehir / İSTANBUL
Telefon: (0216) 503 70 70
Resmi web sitesi: www.halkbank.com.tr
Müşteri Hizmetleri: 444 0 400 – Halkbank Dialog

MADDE 3 - SİGORTA
Bankaca, Tüketicinin açık ve yazılı talebi bulunması halinde Sigortanın kredi konusu ile
meblağ sigortalarında kalan borç tutarı ile ve vadesiyle uyumlu olmak üzere sigorta poliçesi
düzenlenebilir. Müşteri, gerek Banka aracılığıyla yapılacak gerekse Banka dışında yaptırılacak
sigorta poliçelerinde, Bankanın dain ve mürtehin olarak gösterileceğini kabul, beyan ve
taahhüt eder.

MADDE 4 - FAİZ ORANI
Belirli süreli tüketici kredisi sözleşmelerinde faiz oranı sabit olarak belirlenir. Sözleşmenin
kurulduğu tarihte belirlenen bu oran tüketici aleyhine değiştirilemez
Tüketici kredisi sözleşmelerinde, akdî faiz, efektif yıllık faiz veya kredinin toplam maliyetinin
yer almaması durumunda, kredi tutarı faizsiz olarak sözleşme süresinin sonuna kadar
kullanılır. Efektif faiz oranı, olduğundan düşük gösterilmişse, kredinin toplam maliyetinin
hesaplanmasında esas alınacak akdî faiz oranı, düşük gösterilen efektif faiz oranına uyacak
şekilde yeniden belirlenir. Bu hâllerde ödeme planı, yapılan değişikliklere göre yeniden
düzenlenir.
Faiz veya ücretin yıllık %20’den fazla artacağını öngören değişiklikler için ayrıca talep alınması
zorunludur.
Faiz veya ücretlerdeki değişiklikler müşteriye en az 30 gün önce etkin bir yolla bildirilir. Bu
bildirim üzerinden müşterinin, yeni dönem başladıktan itibaren 15 gün sonrasına kadar
ürünün veya hizmetin kullanımından vazgeçme hakkı vardır. Bu hakkın kullanılması halinde
müşteriden yeni döneme ilişkin olarak ilave faiz veya ücret talep edilemez. Vazgeçme hakkını
kullanan müşteriye banka, bu hizmeti vermeyi durdurabilir.

MADDE 5- CAYMA HAKKI
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Müşteri, 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin
sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
Müşteri, krediden faydalandığı hallerde, anaparayı ve kredinin kullanıldığı tarihten anaparanın
geri ödendiği tarihe kadar olan sürede tahakkuk eden faizi en geç cayma bildirimini bankaya
göndermesinden sonra 30 gün içinde geri öder. Bu süre içinde müşteri tarafından ödeme
yapılmaması halinde müşteri cayma hakkını kullanmamış sayılır. Faiz, akdi faiz oranına göre
hesaplanır. Müşteriden, hesaplanan akdi faiz ve bir kamu kurum veya kuruluşuna veya üçüncü
kişilere ödenmiş olan masraflar dışında herhangi bir bedel talep edilemez.

MADDE 6 – KREDİ GERİ ÖDEME DÖNEMLERİ VE GERİ ÖDEME PLANI
Taşıt kredisi kapsamında hazırlanacak Geri Ödeme Planı; aylık eşit taksitli düzenlenebileceği
gibi tüketicinin talep etmesi ve Banka’nın uygun görmesi durumunda, üç ayda bir dönemsel
ödemeli, artan taksitli, azalan taksitli, ödemesiz dönemli, esnek ödemeli vs. şekilde de
düzenlenebilecektir.
İşbu Taşıt Kredisi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu’na ekli geri ödeme planında gösterilen kredi
taksitleri; anapara, faiz varsa fon ve vergileri kapsamaktadır. Sabit faiz oranı ve 1.000.-TL
temel alınarak 1, 2, 3 ve 4 yıl vadeler için hazırlanan örnek geri ödeme planları işbu Sözleşme
Öncesi Bilgi Formu’nun ekinde müşteri talebi halinde düzenlenir.

MADDE 7 – ERKEN ÖDEME, ERKEN KAPATMA
Erken Ödeme – Erken Kapatma:
Müşteri, vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksit ödemesinde bulunabilir veya kredi
borcunun tamamını erken ödeme hakkına sahiptir. Bu durumda Banka, erken ödenen miktara
göre gerekli tüm faiz ve diğer maliyet unsurlarına ilişkin indirim yapmakla yükümlüdür.

MADDE 8 – GECİKME FAİZİ
Müşteri, geri ödeme planında gösterilen taksitlerinden, vadelerinde ödenmeyen her taksit
tutarı için, ayrıca bir ihbara gerek kalmaksızın, vade tarihinden ödeme tarihine kadar geçecek
süreye karşılık, sözleşmede belirlenen akdi faiz oranının %30 fazlası üzerinden tahakkuk
ettirilecek gecikme faizini ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Banka; Müşteri tarafından peşin
komisyon ve/veya katkı payı ödemek suretiyle sıfır faizli veya indirimli faiz oranından kredi
kullanılması halinde, peşin komisyon /katkı payı dikkate alınarak hesaplanan baz faiz oranının
%30 fazlası üzerinden gecikme faizi uygulanır.

MADDE 9 – MUACCELİYET VE TEMERRÜT FAİZİ
Birbirini izleyen en az 2 taksitin ödenmesinde temerrüde düşülmesi halinde, Banka borcun
tamamını muaccel kılmaya ve otuz günlük sürenin sonunda borcun ödenmesini talep etmeye
yetkilidir. Müşteri, Bankanın ihtarında verilen sürede borcunu ödenmediği takdirde, Bankanın
yasal takibat yapma yetkisinin bulunduğunu kabul ve taahhüt eder.
Müşteri’nin temerrüde düşmesi halinde, eğer sözleşme sabit faizli ise sözleşmede belirtilen
akdi faiz oranının %30 fazlası temerrüt faizi olarak belirlenir. Banka; Müşteri tarafından peşin
komisyon ve/veya katkı payı ödemek suretiyle sıfır faizli veya indirimli faiz oranından kredi
kullanılması halinde, peşin komisyon /katkı payı dikkate alınarak hesaplanan baz faiz oranının
%30 fazlası üzerinden temerrüt faizi uygulanır.
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MADDE 10 – TEMİNATLAR
Müşteri, Banka’dan kullandığı/kullanacağı kredilerin teminatını teşkil etmek üzere, Banka’nın
kabul edeceği nitelik, şart ve tutarda kefalet, ipotek, nakit hesabı ,altın hesabı, döviz tevdiat
hesabı, devlet tahvili, hazine bonosu, Bankamız yatırım fonu katılma belgesi rehni de
dahil, her türlü teminat tesisini kabul ve taahhüt eder.
Müşterinin yapmış olduğu işlemler nedeniyle kıymetli evrak niteliğinde sadece nama yazılı ve
her bir taksit ödemesi için ayrı ayrı olacak şekilde senet düzenlenebilir. Bu fıkra hükümlerine
aykırı olarak düzenlenen senetler müşteri yönünden geçersizdir.
Müşterinin iş bu kredi sözleşmesinden kaynaklı asli ve feri borçlarının tasfiyesi ve varsa
Banka ile imzaladığı diğer kredi sözleşmelerinden kaynaklı borçlarının asli ve ferileri ile birlikte
tasfiye edilmesi halinde, müşteriden alınan teminatlar ürün bilgi formunda belirtilen işlem
ücreti karşılığında müşteriye iade edilecektir.

MADDE 11 - TAŞIT REHNİ
Müşteri, taşıtı gerek taşıt kredisi sözleşmesinden, gerekse Banka’yla imzalamış olduğu başka
sözleşmelerden ve/veya herhangi bir nedenden doğmuş ve doğacak borçlarının teminatını teşkil
etmek üzere süresiz olarak Banka’ya rehnedildiğini kabul ve taahhüt eder.
Taksitlerin bir kısmının veya kredinin tamamının kefil dışında bir kişi tarafından ödenmesi sonucu
alacağın temlik edilmesine borçlu ve/veya rehin veren muvafakat eder.
Taşıtın trafik siciline rehinli ve satışı yapılamaz kaydının konulması hususunda taraflar
mutabıktırlar. Bu suretle Müşteri, Banka’nın rehin hakkını trafik siciline münferiden kayıt ettirme
yetkisini kabul eder. Rehnedilen taşıt/taşıtların plakalarının ticari olması halinde ticari plaka ve bu
plakaya bağlı bütün haklar da Bankaya rehinlidir. Plakanın Banka’nın izni olmadan bir başkasına
devri veya bir başka araca takılması mümkün değildir.
Müşteri, rehin tesisi ile ilgili her türlü harç ve masraflar ile aynı şekilde, aracın tescil belgesine
uygulatılan şerhin kaldırılması sırasında doğabilecek noter vs. masraflarının da kendisi tarafından
ödeneceğini kabul ve taahhüt eder.

MADDE 12 – KEFALET
İşbu sözleşmenin sonunda imzası bulunan Kefiller, kredi müşterisinin işbu sözleşme ile
borçlanacağı bütün meblağları Banka'ya karşı 4. maddede yazılı toplam ödenecek tutar kadar
kefil olarak üstlenirler. Kefiller, kefalet miktarının; bir senelikten fazla olsa dahi anapara ile
birlikte, işbu sözleşmede öngörülen şekil ve oranda hesaplanacak akdi faizi, mali
yükümlülükleri ve her türlü masrafları, vekalet ücretini, sözleşmede belirtildiği şekilde
hesaplanacak temerrüt faizini de kapsadığını, bu sıfatla Banka ile borçlu arasındaki kredi
sözleşmesindeki kefaletin niteliğine aykırı olmayan maddelerinin tamamının kendileri
hakkında da aynen uygulanmasını, Türk Borçlar Kanunu’nda kefile tanınan ve emredici
olmayan hükümlerden doğan haklardan feragat ettiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.
Kefiller, Müşteri’nin ödemelerini tatil etmesi, iflasa maruz kalması veya kredilerinin kat’i veya
herhangi bir sebeple borcunu ödeme vecibesi doğduğu takdirde kendilerine herhangi bir
ihbarda bulunmaksızın işbu muaccel olan borcun kendileri için de muaccel olacağını kabul ve
taahhüt ederler.

MADDE 13 - DEVİR VE TEMLİK
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Müşteri, Banka’nın yazılı izni olmadan bu sözleşmeden doğan haklarını, yükümlülüğünü ve/veya
borcunu, rehin müddeti boyunca rehin konusu taşıt/ taşıtlarını başkalarına devir ve temlik
edemez.

MADDE 14 - BAĞLI KREDİLERDE SORUMLULUK
Bağlı kredi sözleşmesi; tüketici kredisinin münhasıran belirli bir malın veya hizmetin
tedarikine ilişkin bir sözleşmenin finansmanı için verildiği ve bu iki sözleşmenin objektif
açıdan ekonomik birlik oluşturduğu sözleşmedir.
Bağlı kredilerde, mal veya hizmet hiç ya da gereği gibi teslim veya ifa edilmez ise satıcı,
sağlayıcı ve Banka, tüketicinin satış sözleşmesinden dönme veya bedelden indirim hakkını
kullanması hâlinde 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, Bankanın
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 malın teslim veya hizmetin ifa edildiği tarihten
itibaren, kullanılan kredi miktarı ile sınırlı olmak üzere bir yıldır.

MADDE 15 - UYGULANACAK HÜKÜMLER
Müşteri, lehine açılan kredinin kullanılmaya başlamasından
kadar, işbu sözleşme hükümleri ile ilgili kanun, kararname
verilecek talimatların uygulanacağını, bu mevzuatta herhangi
Banka'nın iç mevzuat hükümleri ile Bankacılık teamüllerinin
eder.

tamamen tasfiye edildiği tarihe
ve yetkili mercilere verilmiş ve
bir hüküm bulunmayan hallerde
uygulanacağını kabul ve beyan

MADDE 16 - KREDİ TUTARI, TOPLAM BORÇ TUTARI VE GERİ ÖDEME
Kullandırılabilecek azami kredi tutarı, kredinin vadesi, aylık ve yıllık geri ödeme tutarları,
toplam borç tutarının anapara, faiz ve diğer giderler itibarıyla dağılımını gösteren bilgiler, işbu
Sözleşme Öncesi Bilgi Formu’na ekli krediye ilişkin Geri Ödeme Planı’nda belirtilmiştir.

MADDE 17 - YILLIK FAİZ ORANI İLE YILLIK MALİYET ORANI
Taşıt Kredisi için;
Kredi Faiz Oranı: Yıllık % ………

Müşteriye Maliyet Oranı: Yıllık % ………

İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, “6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ”
kapsamında olan ve aşağıda adı yazılı müşterinin talep ettiği taşıt kredisine ilişkin genel
şartların müşteri tarafından incelenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla müşteriye verilmiş
olup, taraflarca gerekli kredi sözleşmesi imzalanıncaya kadar geçen süre içinde kredi tahsis
şartlarında ortaya çıkabilecek değişikliklere bağlı olarak Banka’nın işbu kredinin şartlarında
da değişiklik yapma veya kredi tahsis kararını yenileme hakkı saklıdır.
İşbu bilgi formu iki nüsha olarak düzenlenmiş ve imzalanmış olup, bir nüshası müşteriye
verilmiştir.
MÜŞTERİ BEYANI:
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TARİH : ……./ ……./ …….

EKLER:
1- Kullandırılacak krediye ilişkin geri ödeme planı
2- 1.000.-TL için 1,2,3 ve 4 yıllık örnek geri ödeme planları

MÜŞTERİ
ADI SOYADI (ÜNVANI) : ...........................................................
ADRESİ

:...........................................................................................................

.............................................................................................................
TELEFON

: (.........)..............................................

İMZA

BANKA
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
...................................................... Şubesi

Yetkili

Şube Müdürü

Adı-Soyadı/Unvanı

Adı-Soyadı/Unvanı

İMZA

İMZA

Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Ticaret Sicil No: 862070, Barbaros Mahallesi Şebboy Sokak No:4 34746 Ataşehir/İstanbul, Tel: (216) 503 70 70, Faks: (212) 340
93 99 www.halkbank.com.tr
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