
 

 

 

 

 Satıcı / Kredi Aracısı : 
Telefon :            Adres :                    Mersis No :  
1) SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 
a-Kredi Veren:KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. ("Koç Fiat Kredi")  
Büyükdere Cad. Tofaş Han No:145 34394 Zincirlikuyu / İstanbul  
E-posta : info@kfk.com.tr Telefon : 0212 337 08 00 Mersis No : 0570009958500019 Ticaret Sicil No : 434531  
b- Kredi Borçlusu("Müşteri"): ……. Cep Tel : …… 
T.C. Kimlik No / Vergi No : …… KEP Adresi : 
Adresi : …………………. 
c- Kefiller: ……. Cep Tel : ……… 
T.C. Kimlik No / Vergi No :…… KEP Adresi : 
Adresi : ……………….. 
2) KREDİNİN MALİ ŞARTLARI 
I) Sözleşme / Kredi Tarihi :………. V) Akdi Faiz Oranı(Aylık-Yıllık Basit) :……….. 
II) Kredi Tutarı/Ana Para :………… VI) Temerrüt (Gecikme) Faiz Oranı(Aylık-Yıllık) :……. 
III) Taksit Adedi :….. VII) Yıllık Maliyet (Efektif Faiz) Oranı : ……. 
IV) BSMV Oranı : …… KKDF Oranı : ….. 
Sözleşme Süresi/Vade : … Ay (Sözleşme hükümlerinin geçerliliği borcun tamamen ödenmesine kadar devam eder.)  
IX) GERİ ÖDEME PLANI X)-DİĞER MALİYET KALEMLERİ 
a)Aylık Taksit Tutarı  : ….. a)Erteleme Faizi : … TL (Erteleme Gün Sayısı:   ) 
b)Taksit Sayısı : …. b)Kredi Tahsis Ücreti : …. 
c)İlk Ödeme Tarihi : …. c)Ara Toplam : …. 
d)Son Ödeme Tarihi : ….. d)Toplam Maliyet Tutar : …..  
e)Toplam Geri Ödeme ve Rehin Tutarı : …… 
3) KREDİ VE REHNİN KAPSAMI : 
a) Araç(lar) Marka / Model / Tipi : ……………………………………………………………… 
b)  Şasi/Motor No :……………………. (*Kredilendirilen Tutar : ……….TL ) 
c) Kredi Koruma Sigortası Bedeli :………….. (Kredi tutarına dahildir) Kredi Koruma Sigortası Satıcısı : Allianz Sigorta A.Ş. 
d) Kasko Sigorta Bedeli : Kasko Satıcısı : d) Uzatılmış Garanti Paketi Bedeli : 
e) Trafik Sigortası Bedeli : f) Bakım Paketi/Connectivity Bedeli : 
4) KREDİNİN KULLANDIRILMASI VE İŞLEYİŞİ : Belirli süreli ve bağlı kredi hükmündeki otomotiv ürünleri kredisi, kredilendirilen ve Koç Fiat 
Kredi'ye rehnedilen ürünleri finanse etmesi amacıyla kredi tutarının, Müşteri nam ve hesabına Koç Fiat Kredi tarafından Satıc ı'ya (Sigorta 
ürünlerinde Sigorta şirketi/acentesidir) ödenmesiyle kullandırılır. Sözleşmenin tüm hükümlerinin nihai bağlayıcılığı ve Sözleşmenin 
tekemmülü; Müşteri ve Kefiller yönünden Sözleşmenin imzalanmasından; Koç Fiat Kredi yönünden kredi tutarının Satıcıya gönderi lmesi 
ile başlar. Müşteri ve Kefiller, kullandığı krediyi Geri Ödeme Planı kapsamında Koç Fiat Kredi' ye ödemeyi kabul ve taahhüt eder.  
5) KEFALET : Bu Sözleşmede imzası bulunan Kefiller, Koç Fiat Kredi'ye Müşterinin, işbu Sözleşmede "Toplam Geri Ödeme Tutarı" olarak 
gösterilen borç tutarını ve buna eklenecek olan temerrüt faizi, vergi/fon ve her türlü masrafları; birlikte ve adi kefalet hükümlerine g öre 
tekeffül ederler. Koç Fiat Kredi'nin şahsi teminat vermesi halinde vereceği bu teminat başka kanunlarda aksine bir hüküm olma dıkça 
müteselsil kefalet sayılacaktır. 
6) TEMERRÜDE DÜŞMENİN HUKUKİ SONUÇLARI VE TEMERRÜT FAİZ ORANI :  Müşteri ve Kefiller, temerrüde düşülmesi halinde, 7 
maddeye uygun olarak yapılacak bildirim dışında herhangi bir ihtar veya ihbara gerek olmasızın, ödenmemiş  kısım için, alacağın muaccel 
olduğu tarihten itibaren taksit tutarının tamamen ödeneceği tarihe kadar, yukarıda Kredi şartları:2/V maddesindeki akdi faiz oranı esas 
alınarak belirlenen ve 2/VI maddesinde yazılı temerrüt faiz oranı üzerinden, işleyecek temerrüt faizi ile bu faize BSMV diğer vergi, ek mali 
mükellefiyet, komisyon, ihbar/ihtar masrafları ile diğer masraf ve yasal yükümlülükleri ödemeyi, gecikme faizi tamamen ödenme dikçe, 
ödemeleri izleyen taksit tutarlarına mahsup talebinde bulunmayacağını, ayrıca muaccel borcun tamamı doğabilecek yasal/sözleşmesel 
masraflarla birlikte ödenmedikçe rehin konusu ürünlerin paraya çevirtilebileceğini, haklarında diğer takip işlemlerinin yapıl abileceğini, 
emekli maaşına haciz konulmasına muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt ederler. 
7) MUACCELİYET : Müşterinin, birbirini izleyen iki taksidi vadesinde ödememesi veya eksik ödemesi halinde; Koç Fiat Kredi tarafından 
30 gün süre verilerek muaccel kılınarak kalan borcun tamamını talep etme hakkını saklı tutar.  
Koç Fiat Kredi, önceden bilgilendirilen Müşteri ve Kefiller; iki sayfa ve Müşteriye tahsis edilmiş olan kredinin tasfiyesine kadar devam 
edecek olan iş bu Sözleşmeyi tümü ile okuyup ayrı ayrı müzakere ederek ve onaylayarak imzaladıklarını; imzalarının, okuduklar ı ve kabul 
ettikleri arka sayfadaki maddelere de şamil olduğunu, Sözleşmenin ve geri ödeme planının birer kopyasını aldıklarını beyan ve  taahhüt 
ederler. 
 
MÜŞTERİ: 
KEFİL: 
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  N………-. numaralı Otomotiv Kredisi Sözleşmesinin Eki'dir. 
 
 
 

                                                                                              MASRAF/ÜCRET FORMU 

1- Tüm taksitlere dahil olan; 
- Faiz Tutarları Toplamı : ……. 
- Bankacılık Sigorta Muameleleri Vergisi(BSMV) Toplam Tutarı : ……  
- Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) Toplam Tutarı :  
2- Kredi Tahsis Ücreti : ……. TL + BSMV(…….) TL  
3- Erteleme Faizi : ….. 
4- Sözleşme Sonrası Taksit Değişikliği Faizi: Sözleşme sonrası dönemde taksit tarihlerinizi değiştirmek istemeniz halinde o günk ü 
kalan anapara tutarınıza; akdi faiz oranı üzerinden yeni taksit tarihinize kadar geçecek gün kadar hesaplanacak tutardır.  
5- Kredinin gecikme nedeniyle muaccel kılınması için yapılacak uyarı mektubu ve noter ihtarname masrafı: Gönderim gideri ve 
Noter makbuzu tutarı kadar olacaktır. 
6- Koç Fiat Kredi'nin kabulüne bağlı olarak; başlamış olan yasal takip işlemlerine yasal takip affı kapsamında son verilip eski geri 
ödeme planına dönmek isteyen müşteri, gecikmiş bakiye ve masraflar dışında takip işlemleri nedeniyle Koç Fiat Kredi'nin üçüncü 
kişilere ödemiş olduğu ücret ve masrafları da öder.  
7- Taksit ödemeleriniz için kullanacağınız ödeme kanallarına göre ilgili banka veya kuruluşa ödemek durumunda kalabileceğiniz 
ücretler aşağıdaki tablodadır. Ücretsiz kanalları da aşağıda bilginize sunuyoruz. Tabloda anılan ücretler kredi tarihiniz itibariyle 
geçerli olup, Şirketimizle ilgisi olmayan bu ücretler ilgili banka/kuruluş tarafından değiştirebilecektir. Detaylı bilgi için  Sözleşme 
Öncesi Bilgi Formuna ve Banka/kuruluşların tahsil edeceği ücretlerde değişiklik olması halinde www.kocfiatkredi.com.tr'de 
yayınlanacak yeni tabloyu takip ediniz. 
8- Mevzuatta değişiklik olması halinde tarafımıza yöneltilebilecek unsurlar.  

 
 
Yukarıdaki bilgileri ve yükümlülüklerin tümünü ayrı ayrı onaylayıp kabul ettim ve Sözleşme ekinde tarafıma verilen işbu formu  
teslim aldım. Tarih 

Müşteri : N…….. 

İmza :    
 

 

 
 



 

 

 

                                                        BANKA BİLGİLENDİRME FORMU 
 

   Sayın "…………………………………." 
   "………………………………………………" bayisi aracılığı ile kullandığınız "N……………….." müşteri numaralı "….." ay vadeli kredinizin 
   taksit ödemelerini yapabileceğiniz ödeme noktaları aşağıdaki gibidir.  

         
 
   İnternet ve ATM’den ödeme detay bilgileri aşağıdaki gibidir.  
 

          
 

   Krediniz ile ilgili diğer işlemleri www.kocfiatkredi.com.tr adresinden müşteri numaranız ile online veya 0212 337 08 00 numaralı Çağrı 
   Merkezimizden yapabilirsiniz. 
   0212 337 08 00 numaralı telefondan sesli yanıt sistemi üzerinden;  
   Bakiye bilgisi almak için yapmanız gereken işlemler: 1- 1-N ile başlayan talep numarası, ardından 2’yi tuşlayın 
   Erken kapama tutarı bilgisi için yapmanız gereken işlemler: 1- 1-N ile başlayan talep numarası, ardından 4’yi tuşlayın  
   Rehin kaldırma için yapmanız gereken işlemler: 1- 1-N ile başlayan talep numarası, ardından 5’yi tuşlayın  
   Bizi Sosyal Medyada Takip Edin: 

 



 

 

 

                                                           

 

 

 

                                                    N………-. Numaralı Otomotiv Kredisi Sözleşmesi'nin devamıdır.  
 
 
 
 
                Kefil Beyanı: 

                Sözleşme Numarası: 

                Kefil Olunan Tüketici İsmi: 

                Kefil Olunan Toplam Borç Tutarı: 

                Kefaletin Türü: 

                Kefil Ad - Soyad Tarih: 

                İmza:  
 

 


