TURK FİNANSMAN A. Ş. SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU
Sayın...........................
TURK Finansman A.Ş. ile akdedeceğiniz............. nolu kredi sözleşmesi (Sözleşme)
öncesinde bilgilendirmenin yapılmasını teminen hazırlanan işbu Formda yer alan koşulları
ve önerilen kredi sözleşmesini ihtiyacınıza ve mali durumunuza uygun bulmanız halinde,
bir nüshayı muhafaza ederek onay/kabul imzanızı taşıyan diğer nüshayı makul bir süre
içinde Turk Finansman A.Ş.’ye teslim ediniz. Aşağıda özetlenen konular da dahil olmak
üzere her türlü detaylı bilgi Sözleşme'de yer almaktadır. İncelemeniz amacıyla
Sözleşmenin bir örneği Form ile birlikte tarafınıza teslim edilmektedir...................... tarihine
kadar geçerli olacak bilgilendirme ve koşullar kredinin açılması yönünde kesin ve
kazanılmış bir hak veya taahhüdü içermemektedir. Kredi talebi olumsuz sonuçlandığında
derhal ve ücretsiz bilgi verilecektir.
KREDİSİ ŞARTLARI (Talep No) :
Kredi Veren

: Turk Finansman A.Ş.

Kredi Türü

: Faturalı Tüketici Finansman Kredisi

Verilen Kredi Tutarı (Anapara Tutarı)

:

Sözleşmenin Süresi Vade (Ay)

:

Taksit Sayısı

:

BSMV Oranı

:

KKDF Oranı

:

Akdi Faiz Oranı

:

Efektif Yıllık Faiz Oranı

:

Temerrüt/gecikme Faiz Oranı

:

İndirimli Faiz Oranı

:

Kredinin Toplam Maliyeti

:

Tahsil Edilecek Faiz

:

Kredinin Toplam Tutarı

:

Tüketici Tarafından Ödenecek Top. Tutarı :

TÜKETİCİDEN TALEP EDİLECEK ÜCRETLER (Vergiler Dahil Edilmiştir) :
Kredi Tahsis Ücreti :
(Bu ücret Tüketici tarafından Satıcıya nakit olarak
ödenmelidir.) Ödenecek diğer ücret ve masraflara ilişkin detaylı tablo Form’un ekindedir.
SATICI BİLGİLERİ:
Satıcı/Kredi Aracısı Ünvanı / Vergi No :
Adresi :
Telefon :

E-Posta :

KREDİNİN İŞLEYİŞİ: Kredi, ürünün teslimi ile birlikte Tüketici’nin nam ve hesabına
Satıcı'ya ödenerek kullanılır. Sözleşme hükümlerinin tekemmülü ve bağlayıcılığı, kredi
tutarının Satıcı’ya ödenmesi ile başlar.
TEMERRÜT UYGULAMASI: Tüketici ve Kefil, taksitlerin vadesinde ödenmemesi, eksik ya
da geç ödenmesi halinde herhangi bir ihtara gerek olmaksızın temerrüde düşer. Bu
durumda, geç ödenen tutar içinde yer alan anapara ve geç ödenen gün sayısı dikkate
alınarak, akdi faiz oranının yüzde otuz fazlası üzerinden faiz ve bu faize göre
hesaplanacak vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülükler toplamı tüketiciden talep edilir.
Gecikme faizi hesabında tüketicinin ödemeyi yaptığı tarih esas alınır. Oluşan faiz ve feriler
tamamen ödenmedikçe yapılan ödemeler izleyen taksit tutarlarına mahsup edilmeyeceği
gibi ödemenin ertelenmesi veya borcun yeniden yapılandırılması halinde alınan teminatlar
ve sözleşme hükümleri aynen geçerli kalmak üzere yalnızca ödeme planı değişikliği
yapılır.
VERGİ, ÜCRET VE MASRAFLAR: Tüketici, verdiği açık onay doğrultusunda Tahsis
Ücreti, başta olmak üzere TURK FINANSMAN A.Ş.'nin web sayfasında belirtilen ve Form
ile birlikte teslim edilen listede açıkça yer alan ücret ve masrafları, gerektiğinde noter
marifetiyle yapılacak işlem giderlerini kredi kullandırıldığında ve işlem anında
nakden/hesaben TURK FİNANSMAN A.Ş’ye ayrıca ödeyecektir.
CAYMA HAKKI: Tüketici, sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde
TURK FİNANSMAN A.Ş.’ye yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek ve bu bildirimden
itibaren otuz gün içinde anapara ile kredinin kullanıldığı günden anaparanın geri ödendiği
güne kadar işleyecek akdî faizi ve kamu kurum veya kuruluşlarına, üçüncü kişilere
ödenmiş olan masrafları defaten TURK FİNANSMAN A.Ş.’ye ödemek suretiyle kredi
sözleşmesinden cayabilir. Belirtilen süre içinde ödeme yapılmaması hâlinde cayma yok
hükmünde sayılır.

ERKEN ÖDEME: Tüketici’nin bir veya birden fazla taksidini erken ödeme hakkı
bulunmakta olup ödenen tutara göre ilgili mevzuat gereğince faiz ve diğer maliyet
unsurlarında indirim yapılacaktır. Ancak geriye kalan taksit tutarları içerisindeki anapara
borcu ve varsa o tarihe kadar tahsil edilmemiş faiz ve kamusal yükümlülükler ayrıca tahsil
edilecektir.
SİGORTA : Tüketicinin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile açık talebi olmaksızın
sigorta yaptırılamayacağı gibi buna ilişkin hizmetler Turk Finansman A.Ş. dışında bir
sağlayıcıdan da alınabilecek olup düzenlenmesi halinde sigorta poliçeleri krediyle uyumlu
olacaktır. Tüketici ve Kefil, süresinden önce poliçenin iptalini istemeyecek; kredi borç
yapısında değişiklik olması hali de dahil olmak üzere erken ödeme ve erken kapama
halinde yenilenecek poliçenin eskisinden daha yüksek bir maliyetle sağlanacak olması
durumunda sigorta güvencesinin kesintisiz devamı için mevcut sigorta poliçesi devam
ettirilecektir.Tüketici lehine düzenlenen bu sigortaların iptal edilmesi halinde doğabilecek
zararlardan Turk Finansman A.Ş. sorumlu olmayacaktır.
ÖDEME BİLGİLERİ: Tüketici taksit ödemelerini ödeme planına uygun olarak TURK
FİNANSMAN A.Ş.'ye tarafından sözleşme ile belirtilen ödeme kanalları ile yapabilecektir.
Seçilen ödeme kanalının niteliğine göre ödeme kanalları işleticisine ücret ödenmesi
gerekebilir.
Bu form ile özetlenen konular dışındaki sair bilgileri TURK FİNANSMAN A.Ş’nin internet
sitesinden ve yetkili uzmanlarından alabilirsiniz. Kredi almak istemeniz ve kredinizin
onaylanması halinde, kredi sözleşmesinin tüm şartları karşılıklı olarak müzakere
edilecektir. İşbu sözleşme öncesi verilen bilgilerin TURK FİNANSMAN A.Ş açısından
bağlayıcılığı 1 iş günüdür. 1 iş gününden daha sonra yapılan başvurularda piyasa
koşullarına bağlı olarak TURK FİNANSMAN A.Ş’nin aynı koşullar ile kredi kullanmanızı
kabul etmesi ya da farklı koşulları içeren yeni bir form vermesi hakkı saklıdır.

Örnek Efektif Faiz Hesaplama Tablosu: 10.000.-TL’lik örnek bir kredi tutarı için faiz
oranının %1, vadenin 12 ay olduğu ve tahsis ücretinin
(BSMV Dahil) pe şin
ödendiği, bir ayın 30 gün kabul edildiği efektif faiz hesaplama tablosu aşağıdadır. Bu
tablodaki bileşenlerden herhangi birinde oluşacak farklılık, efektif yıllık faiz oranında
farklılığa neden olabilecektir.

Krediye ilişkin genel işlem koşullarını, etkilerini ve sonuçlarını inceledim, kabul ettim. Veri
sorumlusu/temsilcisi tarafından, kişisel verilerin özenle korunacağı, kime hangi amaçla
aktarılabileceği, işleneceği ve yöntemleri hakkında bilgilendirildim. Sözleşme Öncesi
Bilgilendirme Formunun bir nüshasını ve eklerini elden teslim aldım.

Tüketici Adı/Soyadı
İmza:
Tarih:

Turk Finansman A.Ş.
İmza:

Saat :

Turk Finansman Anonim Şirketi
Ünalan Mah.Derem Sokak No:9/2-2 34700 Üsküdar-İstanbul
Telefon :(850) 202 55 22 www.turkfinansman.com.tr
Ticaret Sicil/Mersis No:165766-5/ 0871093652100001

