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FİNANSÖR SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU 

 

1. Kredinin Türü: İşbu finansman “belirsiz süreli tüketici kredisi”dir.  

 

2. Formdaki Bilgilerin Geçerli Olduğu Süre: 1 gün’dür.  

 

3. Finansman Tutarı, Akdî ve Gecikme ile Efektif Yıllık Kar Oranı/Yıllık Maliyet Oranı:   

 

Aylık Akdî Kâr Oranı ( Net Basit )      : 

Gecikme Kâr Oranı ( Net Basit )  : Sözleşmede kararlaştırılan akdi kar payı 

oranının %30 fazlası olarak uygulanacaktır. 

 

Tahsis Ücreti Oranı/Tutarı   : 0 TL (BSMV Hariçtir)   

 

3.1. Akdî kar oranı, finansör kartla yapılan alışveriş tutarı üzerinden uygulanır, alışverişin 

yapıldığı tarihten, fiili ödeme tarihine kadar işletilir.  Banka, mevzuatta belirtilen sınırlamalar 

dahilinde akdî kâr oranını belirlemeye, Banka politikaları, piyasa koşulları, maliyetlerdeki 

artış, ulusal ve uluslararası ekonomik ve mali nedenlerle artırmaya ve eksiltmeye tek taraflı 

olarak yetkilidir. Banka tarafından değiştirilen oranlar, Müşterinin kullanmakta olduğu 

finansör paketini, söz konusu paket süresince etkilememektedir.  

 

3.2. Gecikme Kar Oranı: Sözleşmede kararlaştırılan akdi kar payı oranının %30 fazlası olarak 

uygulanacaktır. 

4. Finansman Limitinin Bildirilmesi: Banka, tahsis tarihindeki piyasa koşullarını, Müşterinin 

mevcut ve Bankaya beyan etmiş olduğu mali-ekonomik durumunu, teminatlarını, teminatların 

değerini ve bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile geri ödemeleri etkileyebilecek sair şartları 

dikkate alarak Finansöre tanımlı Finansman Limiti tahsisi yapar. Banka’nın Müşteri’ye 

başvuru esnasında Finansör vermesi, bu karta tanımlı herhangi bir miktarda Finansman Limiti 

tahsis edeceği anlamına gelmemektedir. Banka tarafından Müşteriye Finansman Limiti tahsis 

edilmesi halinde Müşteri, SMS ile üç (3) işgünü gün içerisinde bilgilendirilir.  

 

5. Sigorta: Müşterinin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile açık talebi olmaksızın 

finansmanla ile ilgili sigorta yapılmaz. Müşteri sigortayı dilerse Banka aracılığıyla 

yaptırabilir, dilerse de başka bir sigorta şirketine yaptırabilir. 

 

6. Cayma Hakkı:  Müşteri, herhangi bir gerekçe göstermeksizin, Sözleşme’nin imzalandığı 

tarihten itibaren, Sözleşme’nin bir örneği Müşteri’ye Sözleşme’nin kurulduğu tarihinden 

sonra verilmişse Sözleşme’nin Müşteri’ye verildiği tarihten itibaren 14 gün içerisinde  

Sözleşmede belirtilen şartlarla, Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir. Cayma bildiriminin 

geçerli olabilmesi için; i- Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde ve yazılı 

olarak Banka’ya ulaşmış olması, ii- Müşterinin Finansör’e tanımlı Finansman Limitinden 

faydalandığı hallerde cayma bildiriminin yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde, 

kullanılan Finansman bedelinin tüm anaparası ve Finansmanın kullanıldığı tarihten 

anaparanın ödendiği tarihe kadar işleyen kâr payı ile bir kamu kurum veya kuruluşuna veya 

üçüncü kişilere ödenmiş masrafların Banka’ya nakden ve defaten ödenmiş olması 

gerekmektedir. Bu şartların tamamının birlikte gerçekleşmediği hallerde, Sözleşme’den 

cayılmamış sayılacaktır.  

 

7. Muacceliyet ve Temerrüt: Müşteri, Finansöre tanımlı Finansman limitinden yapmış olduğu 

alışveriş tutarının tamamını, dönem içinde veya hesap kesim tarihinden önce ödeyebileceği 
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gibi, Hesap Özetinde belirtilen taksit tutarlarında ve Son Ödeme Tarihinde de ödeyebilir. 

Hesap özetinde bildirilen Ödenmesi Gereken Tutar, Son Ödeme Tarihinde kendiliğinden 

muacceldir, Son Ödeme Tarihinin resmi tatil olması halinde izleyen ilk iş günü ödeme ve 

muacceliyet tarihidir. Hesap Özetinde belirtilen ödenmesi gereken tutar, Son Ödeme 

Tarihinde tamamen ödenmediğinde, herhangi ihtara ve ihbara gerek olmaksızın temerrüt 

kendiliğinden oluşur.  Birbirini izleyen iki (2) döneme ait Ödenmesi Gereken  Tutarın, Son 

Ödeme Tarihinde ve tam olarak ödememesi, Bankaya verilen bilgi ve belgelerin gerçeğe 

uygun olmaması, teminatların yenilenmemesi veya tamamlanmaması; Sözleşmenin 

devamının, Banka açısından çekilmez hale gelmesi; Sözleşme’ye, Bankacılık teamüllerine ve 

ilgili ulusal/uluslararası mevzuata uygun hareket edilmemesi; hesap katını ve tüm borcun 

muaccel hale getirilmesini haklı kılan ve Müşteriden kaynaklanan başkaca bir halin varlığı 

halinde Banka, tüm Banka Alacağını muaccel kılma hakkını haizdir. Bu hallerden herhangi 

birinin vukuunda, Banka hesap kat ihtarnamesi göndermek ve otuz günlük süre vermek kaydı 

ile tüm alacağı muaccel kıldığını ve tüm alacağın ödenmesi gerektiğini bildirir. Muaccel hale 

gelen borcun, verilen süre içerisinde ödenmemesi halinde Banka, Kart hamili ve diğer 

muhataplar hakkında icra takibi yapma ve teminatları paraya çevirme yetkisine sahiptir. 

 

8. Teminatlar: Müşteri; Bankanın talep ettiği menkul rehni, hesap rehni, alacak temliki, kefalet 

ve sair teminatların tesis edilmesini sağlamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Teminatlar tesis 

edilmedikçe Banka finansmanı kullandırmayabilir. Müşterinin Sözleşme’den kaynaklanan 

borçlarına karşılık alınan tüm şahsi teminatlar (kefalet, garantör gibi ) adi kefalet, Banka’nın 

edimlerine karşılık şahsi teminat verilmesi halinde bunlar da, kanunda aksine hüküm 

bulunmadıkça müteselsil kefalet sayılır.  

 

9. Sözleşmenin Sona Ermesi ve Sorumluluk:    Banka, Sözleşmede belirtilen haklı nedenlerden 

birinin varlığı halinde veya Sözleşmede belirtilmese de haklı sayılabilecek herhangi bir 

nedenle, fesih ihbarında bulunmak suretiyle, mehil vermeksizin Sözleşmeyi, derhal ve tek 

taraflı olarak feshetme hakkına haizdir. Banka iki ay önceden, Kart Hamili ise bir ay önceden 

yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile fesih bildiriminde bulunmak suretiyle, Sözleşmeyi 

feshedebilir.   

 

10. Finansör Talebinin Sonucu: Finansman talebinin olumsuz sonuçlanması halinde derhal ve 

ücretsiz olarak, Müşteri’nin Bankaya vermiş olduğu GSM numarası/e-mail adresi/ KEP adresi 

kullanılmak suretiyle veya yazılı şekilde Müşteriye bilgi verilir.   

 

11. Geri Ödeme Planı: İşbu Sözleşme’nin imzalandığı tarihte henüz alışveriş yapılmadığından 

ve borç doğmamış olduğundan, Sözleşme ile birlikte geri ödeme planı/taksit planı 

verilememektedir. Müşteri’nin borcu, alışverişin yapılması ile doğmakta, yapılan alışveriş 

tutarı, alışverişin yapıldığı tarihten itibaren, Müşteri tarafından seçilen Pakette belirtilen taksit 

sayısı kadar, yine Pakette belirtilen oran üzerinden finanse edilmektedir.   

 

Banka: TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. 

Genel Müdürlük 

Adresi: Hürriyet Mah. Adnan Kahveci Cad. No: 131 34876 Yakacık Kartal/İstanbul 

E-Posta Adresi: 4442444@turkiyefinans.com.tr 

KEP Adresi: turkiyefinans@hs03.kep.tr 

Faks Numarası: 0216 586 94 74 

Telefon Numarası: 0216 586 70 00 

MERSİS Numarası : 0068006387095226 
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KREDİ ARACISINA İLİŞKİN BİLGİLER  

Adı, Soyadı/Unvanı : 

Adresi : 

E-Posta Adresi : 

KEP Adresi : 

Faks Numarası : 

Telefon Numarası : 

MERSİS Numarası : 

 

 

Banka Yetkilisi Adı Soyadı            Banka Yetkilisi Adı Soyadı 

 

 

 

Kaşe / İmza               Kaşe / İmza 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki 3 ( üç ) sayfadan oluşan “Finansör Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu bir bütün olup,  

sadece imza hanesinin bulunduğu son sayfasının imzalanmış olması, Formun tüm sayfalarındaki 

hükümlerin kabul edildiğini ifade eder, yeterli ve geçerli kabul edilir. 

 

Müşteri, işbu Formun bir suretini teslim aldığını, formun tüm hükümlerini incelediğini; 

bilgilendirmeleri, ücret tutarlarını kabul ettiğini; bilgilendirme ve imzalanan form çerçevesinde 

Finansör hizmetinden yararlanmayı talep ettiğini kabul ve beyan eder.  

 

Müşterinin; 

  

Adı Soyadı:  

TCKN: 

Tarih: 

İmza: 

 

 

 

 

  


