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Tarih : ... / ... / …

KREDİLİ MEVDUAT HESABI ÜRÜN BİLGİ FORMU
(Gerçek kişiler için geçerlidir)
ÜRÜNE AİT BİLGİLER:
Ürünün Adı/ Tanımı
Süresi (Vadesi)
Kredinin Limiti

KREDİLİ MEVDUAT HESABI

Kredili Mevduat Hesabı; kredi kartı, ihtiyaç kredisi/konut kredisi vesair tüketici kredileri, fatura düzenli
ödeme talimatları, çek gibi ödemelerinizi gerçekleştirmek veya benzeri işlemlerinizi yapmak amacıyla
veya doğrudan nakit ihtiyacınızı karşılamak için Banka tarafından tanımlanan kredi limiti içinde eksi
bakiyeye geçen Türk Lirası vadesiz mevduat hesabına bağlı olarak tanımlanan aylık faiz tahakkuk eden
hesaptır. Hesaba yatırılan/gelen tüm paralar otomatik olarak önce Kredili Mevduat hesabı borcuna
mahsup edilir. Faiz hesaplaması, kredi kullandığınız (hesabınızın eksi bakiyeye düştüğü) gün süresince
yapılıp, faiz ay sonuna kadar tahakkuk ettirilir. Tahakkuk eden faiz, Banka ve Sigorta Muameleleri
Vergisi (BSMV) ve Kaynak Kullanım Destekleme Fonu (KKDF) ile birlikte bakiye bulunması halinde tüm
hesaplarınızdan bankaca resen tahsil edilir. Kredili Mevduat Hesabı limitiniz daha önce imzalamış
olduğunuz Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi kapsamında tesis edilmiştir.
TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI:
MASRAFIN ADI
Faiz Oranı ( Aylık)
Temerrüt Faiz
Oranı (Aylık)
KMH Ekstresi-posta

KMH Ekstresi-email

FAİZ ORANI

MASRAF TUTARI

% 2,02

-

% 2,52

-

TAHSİLAT
DÖNEMİ
aylık
aylık

Min.1,25 TL
Max. 6.-TL

aylık

Ücretsiz

aylık

AÇIKLAMA
BSMV ve KKDF
hariçtir.
BSMV ve KKDF
hariçtir.
Mektup ve noter
aracılığıyla yapılan
tüm yasal bildirim ve
hesap kat
ihtarnamalerinden
gönderim ücreti
tahsil edilmektedir.
Kamu kurum veya
kuruluşlarına veya
üçüncü kişilere
ödenen ücretler
Müşteri’ye aittir.
Müşteriden imzalı
talimat alınması
koşulu ile geçerlidir.
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ÜCRETLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ VE DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMLERİ:
Kredili Mevduat Hesabı faiz oranında artış olması halinde, bu değişikliğin yürürlüğe girmesinden otuz
gün önce tarafınıza yazılı olarak bildirim yapılacaktır. Bildirim tarihinden itibaren en geç altmış gün
içinde borcunuzun tamamını ödediğiniz ve Kredili Mevduat Hesabı kullanımına son verdiğiniz takdirde
faiz artışından etkilenmeyeceksiniz.
Bu formdaki ücret, komisyon ve masraflarda bir takvim yılı içinde Türkiye İstatistik Kurumunca bir
önceki yılsonu itibariyle açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeksi artış oranının 1,2 katı ve
altında artış olduğu takdirde, 30 gün önceden tarafınıza elektronik posta, ATM, telefon, kısa mesaj
veya benzeri araçlarla bildirilecektir. Tarafınıza bildirim yapıldığı tarihten itibaren on beş gün (15 )
sonrasına kadar ürünün veya hizmetin kullanımından vazgeçme hakkınız bulunmaktadır.
Ancak formda yer alan ürünü kullanmaya veya hizmeti almaya devam etmeniz hâlinde, değişikliğin
kabul edildiğiniz varsayılacaktır.
Bu hakkın kullanılması halinde tarafınızdan hiçbir şekilde yeni döneme ait ek bir faiz, ücret ve/veya
komisyon tahsil edilmeyecektir.
Ürün veya hizmetin kullanımı ile ilgili faiz ve ücretin değişikliğinin kabul edilmemesi durumunda
Bankanızın, tarafınıza bu hizmeti vermeyi durdurma hakkı saklıdır.
Bir takvim yılı içinde ücretlerde, Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yılsonu itibariyle açıklanan yıllık
tüketici fiyatları endeksi artış oranının 1,2 katı ve üzerinde artışlarda ayrıca onaya ilişkin talebiniz
alınacaktır.
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.
TAHSİLAT ŞEKLİ:
Nakden veya hesaben yapılır.
Yukarıda özetlenen konular dışında her türlü detaylı bilgi Sözleşmede yer almakta olup, dikkatle
inceleyebilmeniz ve anlaşılmayan konularda Bankamızdan detaylı açıklama talep edebilmeniz
amacıyla BANKACILIK HİZMETLERİ Sözleşmesine ek olarak, bu formun bir nüshası tarafınıza teslim
edilmiştir.
Banka yetkilileri Adı Soyadı ve İmzası:
Okuyup uygun bulmanız durumunda, bu 2 (iki) nüsha düzenlenmiş formu imzalayarak 1(bir) nüshasını
saklayınız.
Müşterinin Adı Soyadı :
TCKN
:
Müşteri No
:
Tarih
:
İmza
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