
 

 
 

 
 
 

    TİCARİ KREDİ SÖZLEŞMESİ                 Sözleşme No:N……-. 

Satıcı     : ………………………… 
1)SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 
a-Kredi Veren                            : KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. ("Koç Fiat Kredi") 
b-Kredi Borçlusu ("Müşteri")   : ………………………… 
T.C. Kimlik No / Vergi No:………..   KEP Adresi    : …………………………………. 
Adresi   :………………………………………………… 
Cep Telefonu: 
c-Müşterek Borçlu Müteselsil Kefil: ………………… 
T.C. Kimlik No / Vergi No:……………………….    Cep Telefonu: ……………….    KEP Adresi : ……………………………… 
Adresi   : ……………………………………………….. 
2) OTOMOTİV KREDİSİ ŞARTLARI 
I) Sözleşme/Kredi Tarihi     :……………                                      IV) Akdi Faiz Oranı (Aylık-Yıllık Basit)        : …………………. 
II) Kredi Tutarı/Ana Para     :……………                                      V) İndirimli Faiz Oranı (Aylık-Yıllık Basit)    : …………………. 
III) Vade :                                                                                      VI) Aylık Temerrüt Faiz Oranı(Aylık-Yıllık)  : …………………. 

VII) GERİ ÖDEME PLANI                                                           VIII)-DİĞER MALİYET KALEMLERİ 
a) Aylık Taksit Tutarı      :……………                                          a) Erteleme Faizi         :    ……….  (Erteleme Gün Sayısı: .) 
b) Taksit Sayısı              :…..                                                      b) Kredi Tahsis Ücreti  :    ……….. (Müşteri tarafından nakden ödenir) 
c) İlk Ödeme /Son Ödeme Tarihi  :…………………                      
Toplam Geri Ödeme Tutarı  :………………(Aynı zamanda Rehin Tutarıdır)  

d) Erken Ödeme/Erken Kapama Ücreti:……..( Sözleşmenin 12.maddesine göre hesaplanacaktır.) 

3) KREDİ VE REHNİN KAPSAMI (Bu maddede belirtilen bedeller 2/II maddesindeki kredi tutarına dahildir) 

a) Araç(lar) Marka / Modeli /Tipi      :…………………….  

Şasi/Motor No: ………………………………… 
b) Kredi Koruma Sigortası Bedeli :………………  c)KASKO Sigorta Bedeli:………..  
d) Uzatılmış Garanti Paketi Bedeli:.……………..  e)Trafik Sigortası Bedeli :……….. f)Bakım Paketi/Connectivity Bedeli :….…….. 
4) KREDİNİN KULLANDIRILMASI ve İŞLEYİŞİ:  
4.1. İşbu kredi ve limitinin, ticari işletmenin veya tacirin veya serbest meslek erbabı olan “Müşteri”nin ticari ve mesleki ihtiyaçları 
doğrultusunda temin edeceği karayolu taşıtlarının iktisabına yönelik olarak kullanılacağında taraflar mutabıktırlar. Müşteri, başvuru ve 
Sözleşmenin imzası esnasında, kredilendirilen ürüne dair kullandığı bu taşıt kredisinin kullanma amacının ticari veya mesleki olduğunu, 
bu sebeple uygulanacak vergi/fon benzeri yükümlülükleri hakkındaki yasal indirim/istisnaların, ayrıca uygulanacak mevzuat hükümlerinin 
farklılaşmasından oluşacak sonuçları tek başına üstlenmeyi, ilgili oda veya meslek kuruluşundan onaylı ticari veya mesleki faaliyette 
bulunduğuna dair belgeyi Koç Fiat Kredi’ye sunmayı, kredi konusu ürünü ticari defter ve kayıtlarına usulüne uygun bir şekilde 
kaydedeceğini, kayıt edildiğine dair belgeyi Sözleşme tarihinden itibaren 1 ay içerisinde Koç Fiat Kredi’ye ibraz edeceğini, bu ve diğer bir 
sebeple Koç Fiat Kredi’nin bir şekilde ek mali veya cezai yükümlülüğünü karşılaması hallerinde bunları ihtara gerek olmaksızın Koç Fiat 
Kredi’ye derhal ödemeyi kabul beyan ve taahhüt etmektedir.  
4.2. Otomotiv Kredisi, kredilendirilen ürünü finanse etmesi amacıyla Kredi tutarının, Müşteri nam ve hesabına Koç Fiat Kredi tarafından 
Satıcı’ya (Kredilendirilen sigortalarda Sigorta Şirketi/acentesidir) ödenmesiyle kullandırılır. Sözleşmenin tüm hükümlerinin nihai 
bağlayıcılığı ve Sözleşmenin tekemmülü; Müşteri ve Kefiller yönünden Sözleşmenin imzalanmasından, Koç Fiat Kredi yönünden ise 
kredi tutarının Satıcıya gönderilmesi ile başlar. 
4.3. Kredi hesabı, Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz parçası olan Geri Ödeme Planı’na göre işleyecek ve Müşteri burada kabul ettiği 
vadelerde ve bu vadelerin karşılarında gösterilen ana para, faiz, fon ve gider vergisinden oluşan taksit tutarlarını nakden ve defaten 
ödeyecektir.  Koç Fiat Kredi, kredinin her aşamasındaki ödemeleri ana para, faiz, masraf ve diğer kalemlerden istediğine mahsup etme 
hakkı bulunmaktadır.   
4.4. Koç Fiat Kredi, Müşteri ile kredi konusu taşıt/taşıtları satın alacağı satıcı arasında çıkabilecek, taşıtın ayıplı olması, teslim 
edilmemesi, iade edilmesi ve benzeri hususlarda çıkabilecek uyuşmazlıkların tarafı olmadığı gibi, maldaki ayıptan sorumlu tutulamaz. 
Müşteri bu hususları öne sürerek krediye bağlı yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınamaz. 
4.5. Koç Fiat Kredi’nin krediye uygulayacağı faiz oranlarını günün koşullarına göre uyarlaması halinde veya mevzuat değişikliği nedeni 
ile krediye bağlı yasal yükümlülüklerde değişiklik olması durumunda, borç değişen faiz miktarlarını ve masraf, komisyon, fonlar, BSMV 
vb. yasal yükümlülükleri ihtiva eden yeni ödeme planına göre ödenecektir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                              

 
 

 
 
  Sözleşme No:.N……-. 

4.6. Müşteri, kendisinden istenen teminatları Koç Fiat Kredi tarafından saptanacak koşul ve şekillerde, kredinin limitine, marj oranına 
göre Koç Fiat Kredi tarafından tayin olunacak süre içinde Koç Fiat Kredi’ye vermekle yükümlüdür. 
Koç Fiat Kredi, alınan teminatın değerinde azalma olması, azalma ihtimalinin bulunması, kısmen veya tamamen teminat vasfının 
ortadan kalkması, teminatın yetersiz olduğunun anlaşılması, temerrüt hallerinden birinin veya diğer haklı  sebeplerin varlığı durumunda 
teminat  ve teminat marj oranlarını değiştirmeye, Müşteri’den belirleyeceği şekil ve koşullarla yeniden veya ilâve teminat(lar) istemeye 
yetkili olup, kredinin kullandırılmasını veya devamını teminatların usulüne uygun olarak teminine bağlı kılabilir. Koç Fiat Kredi’nin gerekli 
gördüğü durumlarda bu madde tahtında müşteriye ait menkul mallar üzerinde doğrudan rehin şerhi ve kaydı işleme hakkı bulunmaktadır. 
5) MÜŞTEREK BORÇLU VE MÜTESELSİL KEFALET:  
5.1. Bu sözleşmenin sonunda imzası bulunan Kefiller, “birbirlerinden bağımsız olarak ayrı ayrı müteselsil kefil” sıfatı ile kefalet vermeyi kabul 
ederler. Kefil(ler) Koç Fiat Kredi’ye Müşterinin, işbu sözleşmede “Toplam Geri Ödeme Tutarı” olarak gösterilen borç tutarını, müşterek borçlu ve 
müteselsil Kefil olarak tekeffül ederler.   
Kefil(ler), kefalet limiti ile sınırlı olmak üzere müteselsil kefaletin, anapara ve akdi faizini, bilcümle işlemiş işleyecek temerrüt faizlerini, 
fonları, komisyonları, her türlü masrafları, vergi ve resimleri, dövize endeksli işlemlerde kur artışı nedeniyle ortaya çıkacak ilave 
miktarları, kanuni takip giderlerini ve avukatlık ücretlerini de kapsadığını kabul ve taahhüt ederler.  
5.2. Kefiller: Borçlunun borcunu vadesinde ödememesi gibi açıkça ödeme güçsüzlüğü içinde olduğunun ortaya çıkması halinde, TBK 
586’nci maddesi kapsamında borçlu takip edilmeden veya taşınır rehni paraya çevrilmeden, kefillere başvurulabileceği, bu kefaletin 
süresiz olarak verildiği, Koç Fiat Kredi’ de her ne şekil ve mahiyette olursa olsun mevcut ve ileride doğabilecek bütün borçlarına karşılık 
Koç Fiat Kredi’de kendilerine ait bulunan ve ileride bulunabilecek tüm alacak, hak, nakit, havale tutarları ve benzer hak ve alacakları 
üzerinde Koç Fiat Kredi nin rehin, hapis, takas ve mahsup hakkı olduğu hususlarında mutabık kalmışlardır.  
5.3. Kefiller bu sözleşme kapsamında mütemerrit hale geldikleri takdirde, temerrüdün doğduğu tarihten borç tamamen bitinceye kadar bu 
sözleşmede yazılı temerrüt faiz oranlarının kendileri için de geçerli olduğunu ve Koç Fiat Kredi tarafından uygulanacağını kabul ederler. 
6) TEMERRÜDE DÜŞMENİN HUKUKİ SONUÇLARI VE TEMERRÜT FAİZ ORANI: 
6.1. Müşterinin, taksitlerinden herhangi birini vadesinde ödememesi veya eksik ödemesi halinde; Koç Fiat Kredi’nin borcun tamamını muaccel 
kılma hakkı bulunmaktadır. Müşteri, Sözleşme ve ekleri kapsamındaki taksit borçlarından herhangi birini kararlaştırılan vade tarihlerinde 
eksiksiz olarak ödemediği takdirde Koç Fiat Kredi tarafından ihtarname gönderilmesine, mehil tayinine velhasıl hiçbir kanuni takip ve 
teşebbüs icrasına mahal kalmaksızın temerrüde düşeceğini, muaccel hale gelen tüm borçlarını temerrüt faizi ile diğer faiz ve masrafları, 
bilcümle ferileri ile birlikte derhal ödeyeceğini, Koç Fiat Kredi’nin temerrüt halinde bileşik faiz uygulayabileceğini kabul ve beyan eder.  
6.2.Koç Fiat Kredi ayrıca, mütemerrit olmasalar da Müşteri ve kefiller, tüm bu Sözleşme tahtındaki beyan ve taahütlerini yerine getirmemesi, 
doğruluğunu taahhüt ettiği bilgi ve belgelerin eksik, sahte olması veya doğru olmaması halinde borcun tamamını muaccel kılmaya yetkilidir. 
6.3. Müşteri, borç bakiyesinin tamamı ödeninceye kadar, Koç Fiat Kredi’nin Sözleşme’den doğan bütün yetkilerinin aynen devam 
edeceğini, BSMV, faiz, komisyon, diğer vergi, ek mali mükellefiyet, fon, masraf ve sair hususların kredinin kat’ı anında yürürlükte olan 
şartlar dairesinde işleyeceğini ve Koç Fiat Kredi, kesilen kredi veya cari hesaplardaki borç bakiyeleri tamamen ödendiği halde de 
Sözleşme ve yükümlülüklerinin aynen devam edeceğini, kabul eder. 
6.4. Müşteri, Koç Fiat Kredi’nin, gerek Sözleşme’den, gerek her ne nitelikte olursa olsun Sözleşme ile ilgili her türlü taahhütlerinden 
dolayı Müşteri’nin Koç Fiat Kredi’ye borçlu bulunduğu paraların tahsili amacı ile Müşteri aleyhine dava açmak ya da icra takibi yapmak 
suretiyle alacaklarını tahsil etmek zorunda kalması durumunda, yapacağı her türlü masrafları ve vekalet ücretlerini ödemeyi kabul eder. 
Müşteri, Koç Fiat Kredi’nin icra takibatında bulunması halinde, ceza ve tevkifevleri harcı ile tahsil harcını ödemeyi kabul eder. Müşteri ve 
Kefiller, yukarıdaki hususlardan tamamen sorumlu olduklarını, temerrüt faizi tamamen ödenmedikçe, ödemeleri izleyen taksit tutarlarına mahsup 
talebinde bulunmayacağını da kabul ve taahhüt ederler. 
7)FAİZ, VERGİ, İŞLEM ÜCRETLERİ VE MASRAFLAR: 
7.1.Müşteri ve Kefiller, alınan  Otomotiv Kredisine,Koç Fiat Kredi tarafından işbu sözleşmenin Kredi Şartları’nda belirtilen oranlarda ve tutarda 
kredi faizi ile bu faiz üzerinden BSMV, fonlar ve diğer yasal düzenlemelerden doğan vergi, ek mali mükellefiyet, komisyon, masraf işlem ücreti(SMS, 
posta, noter, e-posta, ekspertiz, muhafaza gibi) vb. giderleri ödemeyi kabul ve taahhüt ederler.Müşteri ve Kefiller, Koç Fiat Kredi’nin yasal 
zorunluluklar nedeniyle,işbu sözleşmede bildirim yapmaksızın aleyhlerine değişikler yapmaya tek taraflı yetkili olduğunu ve bu değişikliklere uygun 
yeni ödeme planı doğrultusunda ödeme yapmayı kabul ve taahhüt ederler. 
7.2.Koç Fiat Kredi'ce belirlenmiş olan cari faiz oranını Koç Fiat Kredi, Müşteri'ye 7(yedi) gün öncesinden ihbarda bulunmak kaydıyla 
değiştirerek uygulayabilecektir. Koç Fiat Kredi, bu oran üzerinden hesaplanmış faiz tutarlarını Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV), 
fonlar ve sair resim harç ve mali yükümlülükleri ile birlikte Müşterinin cari hesabına borç yazmaya yetkilidir. Müşteri, bu süre içerisinde 
borcunun tamamını kapatmaması veya kapatsa bile bu süre içerisinde kredi kullanmaya devam etmesi halinde, yeni faiz oranını ve/veya 
yeni faiz tahakkuk dönemini kabul etmiş sayılır. 
8)DOĞRU BİLGİLENDİRME, BİLGİ PAYLAŞIMI ve KİŞİSEL VERİLER: Müşteri ve Kefiller bu sözleşme ile istenen bilgi ve belgelerin 
eksiksiz ve doğru olduğunu, paylaştıkları kendilerine Şirket ortaklarına ve yakınlarına ait kişisel verilerin kendilerine sunulmuş olan ve 
aynı zamanda www.kocfiatkredi.com.tr’den de ulaşabilecekleri  Aydınlatma Metni’nde gösterildiği şekilde işleneceğini, her türlü bilgi 

ve verilerinin 3.kişi ve kuruluşlardan temin edilebileceğini, ve bu yerlerle bilgi, veri paylaşımı yapılabileceğini, bildirdiği veya tespit edilen 
tüm iletişim kanalarından kendisi ile ödeme hatırlatma, kampanya, duyuru, pazarlama gibi sebeplerle iletişime geçilebileceğini  
bilmektedir. Müşteri, işbu sözleşmeyi imzalamakla, krediyi kendi mesleki ve ticari ihtiyacına yönelik olarak kendi nam ve hesabına 
aldığını, başka amaçla ve başkasının adına kullanmayacağını da kabul, beyan ve taahhüt eder.  
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  Sözleşme No:.N……-. 
 

9) MÜŞTERİNİN DİĞER KREDİLERİ : Müşteri ve Kefiller,  Koç Fiat Kredi’ye işbu sözleşmeden başka sözleşmelerden veya sebeplerden 
kaynaklı borçlarının olması halinde; borcu sona eren sözleşmeden ya da  sebepten kaynaklı, Koç Fiat Kredi lehine olan rehin hakkı veya başka  
teminatların, tüm borcun tamamen ifasına  kadar  devam edeceğini, söz konusu rehin ve teminatların da borcun teminatı olarak kabul edileceğini, 
Koç Fiat Kredi’den bu sebeple söz konusu rehinin kaldırılmasını veya teminatın iadesini talep etmeyeceğini peşinen kabul eder.  
10) SİGORTA : Müşteri ve Kefiller, kredi tamamen ödeninceye kadar her türlü rizikoya karşı kasko ve Koç Fiat Kredi tarafından uygun 
görülecek diğer sigortaları yaptırmayı ve poliçelerin Koç Fiat Kredi aracılığı ile düzenlenmesi durumunda bu sigortların primlerinin kredi 
tutarına eklenebileceğini; kabul ve taahhüt eder. 
Uygun görülecek sigortaları yaptırmaması halinde Koç Fiat Kredi tarafından bu sigortaların yaptırılabileceğini, süre bitiminde 
yenilenebileceğini; bunların sigorta primleri ile vergi ve masraflarını ödemeyi, ödenmemesi halinde, Koç Fiat Kredi nezdinde borç 
yazılmasını Koç Fiat Kredi’nin Lehdar/Dain ve Mürtehin sıfatını kabul ile riskin doğması halinde sigorta tazminatlarının Koç Fiat Kredi 
tarafından alacağına mahsuben tahsilini, kabul, muvafakat ile Koç Fiat Kredi’nin alacağını tahsil edinceye kadar işleyecek faiz ve 
masrafları ödemeyi kabul eder. Krediye ilişkin teminatların Koç Fiat Kredi tarafından sigortalanma yetkisi, Koç Fiat Kredi için bir 
zorunluluk teşkil etmez ve bu nedenle Koç Fiat Kredi’ye bir sorumluluk yüklenemez.   
11) REHİN ve CARİ HESAP: Bu sözleşme kapsamında kullandırılan kredi, Türk Ticaret Kanunundaki cari hesap hükümlerine göre 
yönetilecek olup aynı zamanda Türk Medeni Kanunu’nun 939 ve devamı hükümlerine tabi olacaktır. Müşteri, bu sözleşmeye konu borç 
ve taahhütlerinin teminatı olarak sözleşmenin ön sayfasında ve ekindeki sözleşmenin ayrılmaz parçası olan listede yazılı kredi konusu ürünü, 
tescil ve fek masrafları kendisine ait olmak üzere Koç Fiat Kredi’ye rehin etmiştir. Rehin hakkının tescil plakasını da kapsadığı müşteri 
tarafından kabul ve beyan edilmektedir. Rehin konusu otomotiv ürünü, rehin müddetince bir başka özel veya tüzel kişiye satılamaz. Koç Fiat 
Kredi ayrıca, rehin edilecek taşıtlar yönünden Müşteri adına ve hesabına her türlü gümrük işlemlerini yapmaya, bu işlemler için ehliyetli 
kişi veya kişilere yetki vermeye, gümrük resmi ve diğer vergi ve masrafları ödemeye ve malları gümrükten çekmeye yetkilidir.  
12) KREDİNİN ERKEN ÖDENMESİ: Müşteri, bakiye borcunu kısmen veya tamamen vadesinden önce ödeyebilir. Müşteri, erken ödeme 
nedeniyle faiz ve faiz indirimi dahil, Koç Fiat Kredi’den herhangi bir talepte bulunamaz. Koç Fiat Kredi, erken kapama sebebiyle tediye 
tutarı üzerinden hesaplanacak %2 tutarında erken kapama ücreti ile erken ödeme/ erken kapama nedeniyle doğabilecek vergi, fon gibi 
diğer mali yükümlülükleri müşteriden talep edebilir. Kısmi kapama ve erken kapama durumlarında bu işlemler için ödenen parça parça 
ödeme var ise ödenen toplam tutar cezaya esas tutardır.  
13) KOÇ FIAT KREDİ KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ: Müşteri ve Kefiller işbu sözleşmeden doğan ihtilaflarda, Koç Fiat Kredi’nin her türlü 
defter, belge ve kayıtlarının kesin delil olduğunu ve HMK 193. Maddesi gereğince işbu madde hükmünün delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu 
kabul ve taahhüt ederler.  
14) DİĞER HÜKÜMLER: Müşteri işbu sözleşmede ve ekindeki sözleşmenin ayrılmaz parçası olan listede yer alan ve krediye konu teşkil eden 
ürünü satıcıdan, mevcut durumunu görerek ve bilerek, her türlü ayıptan ari, sağlam ve eksiksiz teslim aldığını ve kredi tutarının satıcıya Koç Fiat 
Kredi’nin Satıcı ile olan ticari ilişkisi çerçevesinde dilediği tarite ödenmesine muvafakatını açıkça beyan etmektedir.  
15) TEBLİGAT : Müşteri ve Kefiller, sözleşmede bildirilen adreslerinin ve KEP adreslerinin değişikliğinde yeni adreslerini Koç Fiat Kredi’ye 
bildireceklerini;  aksi takdirde sözleşmedeki adreslere gönderilecek tebligatların, kendilerine tebliğ edilmiş sayılacağını kabul ederler. 
16) YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ :Müşteri ve Kefiller ve Koç Fiat Kredi, sözleşmeden doğacak her türlü anlaşmazlıklarda, 
.................... Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkisini kabul ederler.  
Koç Fiat Kredi ile Müşteri ve Kefiller; 3 sayfadan ibaret ve Müşteri’ye tahsis edilmiş olan Kredi’nin tasfiyesine kadar devam edecek olan işbu 
sözleşmeyi tümü ile okuyup ayrı ayrı müzakere ederek ve onaylayarak imzaladıklarını; imzalarının, okudukları ve kabul ettikleri öndeki iki sayfadaki 
maddelere de şamil olduğunu, sözleşmenin birer kopyasını aldıklarını beyan ve taahhüt ederler.  
 
MÜŞTERİ:         İMZA :                             KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. 
1. KEFİL :                                İMZA :                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


