OTOMOTİV KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU
Sayın Müşterimiz; Kullanmak istediğinizi bildirdiğiniz belirli süreli ve bağlı kredi hükmündeki bireysel otomotiv ürünleri kr edisinin ana
hatları hakkındaki bilgiler aşağıda bulunmaktadır. Gerekli araştırmaları yapıp aşağıdaki açıklama ve bilgilerle bilaha re imzalayacağımız
Sözleşme ve formları ve şartları dikkatle okuyarak, ve nihayetinde tüm şartları bizimle müzakere ederek Sözleşmenizi imzalamanızı
beklediğimizi bilgilerinize sunuyoruz. Kredi itibar değerlendirmenizin olumsuz olması halinde tarafımızca derhal ve ücretsiz olarak
bilgilendirileceksiniz. Krediniz sabit faizli olarak kullandırılacağından Sözleşmenin Şirketimiz için tekemmülünden sonraki f aiz oranı
değişikliklerinden etkilenmeyeceksiniz.
KREDİ ŞARTLARI VE ÖDEME PLANI (Detaylı Geri Ödeme Planı Örneği Ektedir)
Kredi Tutarı / Ana Para:
Taksit Sayısı:
İlk Ödeme Tarihi:
Son Ödeme Tarihi:
Sözleşme Süresi/Vade: (Sözleşme hükümlerinin geçerliliği borcun
tamamen ödenmesine kadar devam eder.)
Akdi Faiz Oranı (Aylık-Yıllık Basit)
Yıllık Maliyet(Efektif Faiz) Oranı:
Temerrüt (Gecikme) Faizi Oranı (Aylık-Yıllık):
Aylık Taksit Tutarı:
Yıllık Geri Ödeme Tutarı:
Toplam Geri Ödeme (ve rehin) Tutarı:
Toplam Faiz Tutarı:
Toplam KKDF ve BSMV Tutarı:
Rehin Tesis Ücreti (Adınıza Türkiye Noterler Birliğine Ödenecektir):
Kredi Tahsis Ücreti:

…….. TL (Rehnedilecek araç adedine göre hesaplanmıştır)

KREDİYE DAHİL OLAN ÜRÜNLER
a) Araç:
b) Kredi Koruma Sigortası Bedeli:
c) Kasko Sigorta Bedeli:
d)Trafik Sigortası Bedeli:
e) Uzatılmış Garanti Bedeli:
f) Bakım Paketi/Connectivity Bedeli:
TEMSİLİ MALİYET TABLOSU(Talep ettiğiniz kredi tutarına ait faiz oranına göre hesaplanmıştır.Reel bilgiler için yukarıya bakın ız)
Kredi Tutarı Taksit Adedi

Akdi Faiz

Toplam Faiz

Masraflar
Toplamı

BSMV(%5)

KKDF(%15)

Yıllık Maliyet Ödenecek
Oranı
Toplam Tutar

Sözleşmedeki maddeler hakkında :
Madde 1) Sözleşmenin taraflarını içermekte olup, Şirketimizin ünvanı, size ve varsa Kefillere ait bilgiler yer almaktadır.
Madde 2) Yukarıda belirtilen rakamsal ve oransal şartlarla birlikte, Sözleşme ve aynı zamanda kredi tarihini, aylık ve yıllık akdi faiz oranını,
varsa sizin adınıza sizden tahsil edilerek devlete ödenen ve taksitlerinize dahil edilen Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) oranını
ve Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) oranını, Geri Ödeme Planını içermektedir. Diğer maliyet kalemleri bö lümünde ise; normal
koşullarda Sözleşme tarihinden 1 ay sonra başlayacak olan ilk taksidinizin daha ileri bir tarihte başlamasını istediğinizde, ertelenen gün
kadarlık akdi faiz tutarı, yasal düzenlemeler (Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun vesair mevz uat hükümleri) çerçevesinde
tarafınızdan nakden, toplam geri ödeme tutarından ayrı olarak alınacak meblağ (kredi tutarının binde beşi oranındaki Kredi Ta hsis Ücreti)
ve tüm taksitleriniz ve diğer maliyet kalemlerinizin toplamı ile birlikte kredinin ana para dahil toplam maliyeti yer almaktadır.
Müşteri Adayı Ad/Soyad:
Talep No:

İmza:

Diğer maliyet kalemlerinden olan Rehin Tesis Ücreti, kredi konusu ve kredinin teminatı olan tüm araçlara rehin şerhi işlenmesi için Türkiye
Noterler Birliğine ödenecek olan ücrettir. Tutar, toplam rehnedilecek araç adedine göre hesaplanmıştır. Rehin kaldırma işlemi için ücret
ödenmesi halinde işlem anında bilgi verilerek tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.
Madde 3) Krediye konu edilen otomotiv ürünlerinin ve yine açık kullanma talebiniz olmaksızın yapılamayacak olan; ancak talebinizle ve
dilediğiniz Sigorta Şirketi tarafından yaptırılacak sigorta türü ve tarafımızdan kredilendirilecek prim tutarı yanında Şirket imize
rehnedilecek taşıt bilgileri yer almaktadır. Zorunlu olmamakla birlikte Kredi Koruma Sigortası yaptırmanızın, rizikoya bağlı ödenmeme
risklerinizi ortadan kaldıracağını da belirtmek isteriz.
Madde 4) Kredinin kullandırılması ve işleyişi hakkında bilgileri içerirken Madde 5) de ise Sözleşmenizde Kefiliniz olması halinde birlikte ve
adi kefalet hükümlerine tabi olacak kefillerin sorumluluğunun sınırları belirtilmektedir. Kredi değerlendirmesi aşamasında si zlerden kefil
istenebilecektir.
Madde 6) Ödemelerinizi zamanında yapmaz iseniz ilgili ödemenin anaparasına uygulanacak olan temerrüt faizi, buna bağlı olan mali
yükümlülükler ve hukuki sonuçlar hakkında bilgiler yer almaktadır. Birbirini izleyen iki taksidinizi vadesinde tamamen ödemem eniz halinde
tarafınıza 30 gün süre verilir bu süre içinde gecikmiş güncel borç ödenmemesi halinde vadesi gelmemiş kalan borcunuz muaccel kılınarak
talep edilecektir. Taksitlerinizi zamanında ödememeniz halinde geçerli olacak olan temerrüt faizi oranı, Akdi Faiz Oranının y üzde otuz
fazlası olarak belirlenmiştir. Temerrüt halinde temerrüt faizine işleyecek vergi ve fonlar, yapılabilecek ihtar/ihbarların po sta ve noter
masrafları, harç, vekalet ücreti gibi yasal takip giderleri tarafınızdan alınacak, muaccel borcun tamamı ödenmedikçe rehin konusu ürünler
paraya çevirtilecek, hakkınızda diğer takip işlemleri yaptırılabilecek, bu şekilde size ve varsa kefilinize ait tüm malvarlığ ı, maaş, emekli
maaşı ve tüm gelirlerinize yönelik icrai işlemler yaptırılabilecektir.
Sayfa sonunda, imzanızın sayfanın ön ve arka yüzdeki hükümleri kapsayacağını,kabul, müzakereye dair beyanlarınız ve imza yeri
bulunacaktır.
-İşbu Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formunu imzalamakla; arka sayfası dahil olmak üzere formu okuduğunuzu, anladığınızı, ekind eki geri
ödeme planını elden teslim aldığınızı, ileride Otomotiv Kredisi Sözleşmesini imzalamadan önce bu konudaki gerekli tüm araştırm aları
yapacağınızı, sözleşmenin tüm şartlarıyla müzakere edilerek kabul veya rededilebileceğini imzanızın aynı zamanda imza örneğin iz olacağını
kabul ve beyan etmiş olacaksınız.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE ELEKTRONİK TİCARİ İLETİ
Paylaştığınız kişisel verileriniz sizlere sunmuş olduğumuz, aynı zamanda www.kocfiatkredi.com.tr’den de ulaşabileceğiniz Aydınlatma
Metni'nde gösterildiği şekilde işlenecektir. Ek olarak, kişisel verilerinizin size özel hizmetler oluşturulması ve tanıtılmas ı için pazarlama
faaliyetlerinde kullanılmasını, tarafımıza ilettiğiniz iletişim bilgilerinize Şirketimizce reklam, promosyon, vb. ticari elektronik ileti
gönderilmesini ve bilgilerinizin iletişim ve kampanya hazırlığı için TOFAŞ ve bayileri ile hizmet alınan üçüncü kişilerle pay laşılmasını kabul
ediyor musunuz?
Onayınızı dilediğinizde arka sayfadaki iletişim kanallarımızdan iptal edebilirsiniz.
ONAYLIYORUM

[]

ONAYLAMIYORUM [ ]

Kredi Talep Numarası:
Okudum, bir nüshasını ekleriyle teslim aldım ve arka sayfa dahil tüm hususları onaylıyorum.
Ek: Örnek Geri Ödeme Planı Dökümü
Cep Tel:
Müşteri Adayı Ad/Soyad:
İmza:

Sözleşmenizin arkasındaki 3.sayfada;
Madde 7) de ise borcunuz muaccel kılınmadan önce tarafınıza bu konuda uyarı yazısı gönderilecek olduğu ve verilen sürede de
gecikmiş bakiyelerinizin ödenmemesi halinde borcun muaccel kılınarak rehin konusu ürünlerin paraya çevrilmesi de dahil olmak üzere
yasal işlemlere başlanabilecektir.Madde 8) Faiz, vergi ve masraflara, yasal zorunluluk halleri ve sorumluklarınıza dair bilgiler
bulunmaktadır.
Madde 9) Bize verdiğiniz bilgilerin doğruluğu ve paylaşımına dair beyanlarınız yer almaktadır.Madde 10) Şirketimizden kullandığınız
başka krediler olması halinde bunların kullanacağınız yeni kredi ile etkileri hakkında bilgiler ve beyanlarınız yer almaktadı r.
Madde 11) Sigortaya dair bilgiler yer almaktadır.Madde 12) İmzalayacağımız Sözleşmenin Türk Ticaret Kanunu'ndaki cari hesap
hükümlerine göre yönetilecek olup, aynı zamanda Türk Medeni Kanunu'nun 939 ve devamı hükümlerine tabi olacağını ve bunların
diğer sonuçlarını içermektedir.
Madde 13) Kredinin erken ödenmesine dair bilgiler yer almaktadır. Bu maddeye göre yapacağınız erken ödemelerde Koç Fiat Kredi
yasal sınırlar çerçevesinde akdi faiz tutarında ve diğer maliyet kalemlerinde -üçüncü kişilere ödenenler ve tahsis ücreti hariç olmak
üzere indirim yapar, erken kapama ücreti veya cezası almaz. Bir taksitin üzerinde yapacağınız ödemeler yasal olarak ara ödeme
olacaktır ve sonraki taksitlerinizin tamamı etkilenerek geri ödeme planınız değişecektir. Yeni geri ödeme planına aşağıda ki web
adresimizden ulaşabilirsiniz. Şayet bu şekilde yapacağınız ödemenin takip eden taksitlere sayılmasını istiyorsanız ödemeyi yaparken
Şirketimizle irtibata geçmelisiniz.
Madde 14) 'de aramızdaki olası bir ihtilafta tarafların tabi olacağı delillerin mahiyetine dair bilgiler yer almaktadır.
Madde 15) 'da Cayma Hakkı ile ilgili bilgiler, Madde 16) 'da Kredi konusu ürünün teslimi hakkında haiz olabileceğiniz yasal haklara
dair bilgiler, Madde 17) 'de diğer bilgiler, Madde 18) 'de Tebligata dair usul ve kurallar ve Madde 19) 'da ise Uyuşmazlık hakkında
yetkili mercilere dair bilgi ve kurallar yer almaktadır.
- Cayma Hakkı: Mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla krediden cayma hakkınızın olduğunu, bu hakkınızı; Sözleşme tarihinden
itibaren 14 takvim günü içerisinde kullanabileceğinizi, kullanma talebiniz olması halinde 0212 337 08 00 numaralı Müşteri
Hizmetlerimizi arayarak bildirim formunu istemeniz formu imzalayarak aynı süre içinde cayma@kfk.com.tr e-posta adresine
göndermeniz gönderme tarihinden itibaren 30 takvim günü içinde, Sözleşmede belirtilen kredi / ana para tutarını ve sözleşme
tarihinden ödemeyi yapacağınız tarihe kadar, Sözleşmede yazılı akdi faiz oranı üzerinden işleyecek faiz tutarını tamamen ödey erek
kullanabileceğinizi, bu şartlara uyulmaması halinde cayma hakkınızı kullanmamış sayılacağınızı ve Sözleşme hükümlerinin ve geri
ödeme planının cayma hakkını kullanmamış gibi yürürlükte kalacağını da bilgilerinize sunuyoruz.
- Taksitlerinizi vadesinde ödememeniz halinde başlanacak olan yasal işlemlerden önce tarafınıza yazılı olarak muacceliyet uyarısı
veya kat ihtarnamesi gönderilecek, ayrıca bunların posta veya noter maliyetleri ile üçüncü kişilere yasal takip nedeniyle öde nen
ücretler tarafınızdan talep edilecektir.
- Akdedeceğiniz Sözleşmede öngörülen şartların Sözleşme süresi içerisinde aleyhinize (yasal zorunluk halleri hariç)
değiştirilmeyeceğini belirtmek isteriz. Krediniz sabit faizli olarak kullandırılacağından Sözleşmenin Koç Fiat Kredi için bağ layıcı
olmasından sonraki faiz oranı değişikliklerinden etkilenmeyeceksiniz.
- Bu formda yer alan bilgiler 1 gün süreyle bağlayıcıdır. Sözleşmeyi imzanızdan evvel Sözleşme şartlarında veya bilgilerinde
Şirketimizin kararı ile veya Satıcı tarafından veyahut da Mevzuat gereği bir değişikliğe sebebiyet verilmesi halinde tarafını za yeniden
sözleşme öncesi bilgilendirme yapılacağını ve Sözleşmeyi yeni duruma uygun olarak tanzim edeceğimizi bildiriyoruz. Her halukarda
sözleşmeyi imzalayacağınız tarihe kadar geçecek süre içinde olabilecek değişikliklerin, sözleşmenin müzakeresi esnasında günd eme
geleceğinden işbu bilgiler Şirketimizin taahhüdü niteliğinde değildir.
- Sözleşme imzalanması anında veya sonrasında hukuki işlemler için noter masraflarına katlanmanız gerekebilir.
- Kredi sözleşmesine ilişkin nezdimizde mevduat hesabı açılmadığından böyle bir hesaba ilişkin herhangi bir isim altında ücret/masraf
talep etmeyeceğiz. Krediye dair geri ödemelerinizi Sözleşme ekinde vereceğimiz formda belirttiğimiz kanallardan yapabileceğin izi,
ücretsiz kanalları da belirteceğimizi, ilgili banka ve kurumların kendilerinin tahsil edeceği ücretlerde değişiklik yapması halinde bu
hususun ve ücretin Şirketimizle ilgili olmayacağını da bilgilendirmek isteriz.
- Müşteri Numaranız: N……….(İşlemleriniz sırasında ihtiyaç duyacağınız Müşteri numaranızı mutlaka not ediniz.) Taksit ödemelerinizi
yapabileceğiniz geri ödeme noktalarına Sözleşmenizin ekindeki masraf/ücret formunda yer verilecektir.
- Öğrenmek istediğiniz başka bir husus olması halinde kredi başvurusu yaptığınız noktalara ve Şirketimizin 0212 337 08 00 numar alı
hattına başvurarak bilgi alabilirsiniz. Sözleşmeyi imzalamanızdan sonra Sözleşme bilgilerinize Şirketimizin www.kocfiatkredi.com.tr
web adresinden ulaşabilirsiniz.
Saygılarımızla, KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.
Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.
Büyükdere Cad.No:145 Tofaş Han 34394 Zincirlikuyu/İstanbul
E-posta : info@kocfiatkredi.com.tr Mersis No : 0570009958500019
Tel: 0212 337 08 00 Kayıtlı Elektronik Posta Adresi :kocfiatkredi@hs02.kep.tr
Kredi Aracısı / Ürün Satıcısı Satıcı (Sigorta ürünlerinde Satıcı ön sayfada belirtilen Sigorta
şirketi/acentesidir)
Mersis No :
Telefon :
Adres
:

