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TÜKETİCİ KREDİSİ ÜRÜN BİLGİ FORMU 

 

 

ÜRÜNE AİT BİLGİLER: 

 

Ürünün Adı /Tanımı  TÜKETİCİ KREDİSİ 

Süresi (Vadesi)                 Ay 

Kredinin Tutarı                 TL 

 

TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: 

 

MASRAFIN ADI 
FAİZ 

ORANI  

MASRAF 

TUTARI 
AÇIKLAMA 

Faiz Oranı (Aylık) %  

 Faiz üzerinden % 15 KKDF 

ve % 5 BSMV de tahsil 

edilmektedir. 

Kredi Tahsis Ücreti                   TL % 5 BSMV Hariç 

Faiz İndirim Komisyonu                   TL % 5 BSMV Hariç 

Temerrüt Faiz Oranı (Aylık)  
 Akdi faiz oranının %30 

fazlasıdır. 

 

SİGORTA YAPTIRILMASI: 

 

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. 

 

Taşıt teminatlı olarak tüketici kredisi kullanılması halinde, taşıta ilişkin kasko ve zorunlu trafik 

sigortaları poliçeleri ayrıca düzenlenerek primleri tahsil edilecektir. Müşterinin mevcut sigorta 

poliçelerinin bu krediyle ilişkilendirilebilmesi için, sigorta poliçelerinin krediyle uyumlu olması 

gerekir. 

 

Konut teminatlı olarak tüketici kredisi kullanılması halinde, konuta ilişkin konut ve zorunlu 

deprem sigortaları poliçeleri ayrıca düzenlenerek primleri tahsil edilecektir. Müşterinin mevcut 

sigorta poliçelerinin bu krediyle ilişkilendirilebilmesi için, sigorta poliçelerinin krediyle uyumlu 

olması gerekir. 

 

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 veya müşterinin talebine ve Bankanın kabulüne bağlı olarak kredili mevduat 

hesabının limitinden tahsil edilmek suretiyle yapılır. 

 

Yukarıda özetlenen konular dışında her türlü detaylı bilgi Sözleşme’de yer almakta olup, dikkatle 

inceleyebilmeniz ve anlaşılmayan konularda Bankamızdan detaylı açıklama talep edebilmeniz 

amacıyla  Tüketici Kredisi Sözleşmesine ek olarak, bu formun bir nüshası tarafınıza teslim 

edilmiştir. 
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CAYMA HAKKI: 

 

Müşteri, ondört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin kredi sözleşmesinden cayma 

hakkına sahiptir. 

 

Cayma hakkını kullanan müşterinin krediden faydalandığı hâllerde, müşteri, anaparayı ve kredinin 

kullanıldığı tarihten anaparanın geri ödendiği tarihe kadar olan sürede tahakkuk eden faizi en geç 

cayma bildirimini Banka’ya göndermesinden sonra otuz gün içinde geri öder. Faiz, akdî faiz 

oranına göre hesaplanır. Bu süre içinde ödeme yapılmaması hâlinde ise krediden cayılmamış 

sayılır.  

 

Cayma hakkının kullanılması durumunda, müşteri,  hesaplanan akdî faiz, bir kamu kurum veya 

kuruluşuna ve üçüncü kişilere ödenmiş olan masrafları Banka’ya ödeyeceğini kabul ve taahhüt 

eder.  

 

Banka yetkilileri Adı Soyadı ve İmzası:  

 

Okuyup uygun bulmanız durumunda, bu 2(iki) nüsha düzenlenmiş formu imzalayarak 1(bir) 

nüshasını saklayınız.  

 

Müşterinin Adı Soyadı ve İmzası:    

 

Tarih: 

 

TEKSTİL BANKASI A.Ş. 

Tekstil Bankası A.Ş. Genel Müdürlük  

Maslak Mah.Dereboyu/ 2 Caddesi No:13 34398  

SARIYER/İSTANBUL 

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu/224058 

444 00 50 www.tekstilbank.com.tr 

 


