TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ
Madde. 1- KREDİ DETAYLARI ve ÖDEME PLANI
Müşteri Ad/Soyad:
Adresi ve İletişim Bilgileri:
Kredi Referansı: …………………………………………………..
Kredi Hesap No : …………………………………………………..
Kredi Sözleşmesinin Süresi (Vade):

……… ay

Kredinin (Anapara) Tutarı: …………….…...TL
Aylık Taksit Tutarı: Aylık taksit tutarı (eşit taksitli kredi) …………………….…...TL
Esnek ödemeli krediler için ödeme planına bakınız.
Aylık / Yıllık Akdi Faiz Oranı: Aylık- %
Yıllık- %
Aylık / Yıllık Gecikme Faiz Oranı: Aylık- %

Yıllık- %

Efektif Yıllık Faiz Oranı/Yıllık Maliyet Oranı: Yıllık- %
Toplam Geri Ödeme Tutarı: ……………………………………….…...TL
Kredi Tahsis Ücreti: ……………………………………….…...TL + BSMV
Tüketici Tarafından Ödenecek Toplam Tutar: Toplam Anapara : …………………………………TL
Toplam Faiz
: …………………………………TL
Toplam KKDF : …………………………………TL
Toplam BSMV ………………………………..…TL
Toplam Ücretler : ………………………TL+ BSMV
Toplam Ödenecek Tutar : …………………………………TL
Kredili Hayat Sigortası Primi: ……………………………………….…...TL
Kasko Sigorta Primi: İlk yıl için toplam ……………………………………….…… ...TL
KTK Zorunlu Mali Mesuliyet Sigorta Primi: İlk yıl için toplam ……………………………………….……… TL
REHİN DETAYI
Rehin tutarı:
Marka:
Model:

Motor no:
Şasi no:
Plaka:

Madde 2- SİGORTA TEMİNATI
Sigorta:
 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereği zorunlu olan KTK Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortasının (Trafik
Sigortası) yapılması ve yıllık olarak yenilenmesi Müşteri’nin yazılı veya kayıtlı veri saklayıcısıyla Banka’ya
ilettiği açık talebinin alınması durumunda yapılır. Müşteri, KTK Zorunlu Mali Mesuliyet sigortasını dilediği
başka bir sigorta şirketinden de yaptırarak Bankamıza sunabilir.


Kredili hayat sigortası ve kasko sigortası ihtiyari(isteğe bağlı) sigortalar olup mevzuat gereği yaptırılması
zorunlu olmayan sigortalardır. Bu sigortalar Müşteri’nin yazılı veya kayıtlı veri saklayıcısıyla Banka’ya
ilettiği açık bir talebi yoksa kredi ile bağlantılı olarak yaptırılamaz. Müşteri, kredi bağlantılı olarak sigorta
yaptırılmasını talep etmesi halinde sigorta poliçelerini Banka’nın acentesi olduğu sigorta şirketinden veya
dilediği başka bir sigorta şirketinden yaptırabilir. Müşteri isterse, yeni bir sigorta yaptırmak yerine kredinin
konusu, tutarı ve vadesi ile uyumlu olması durumunda mevcut sigorta poliçelerini sunabilir. Banka
aracılığı ile sigorta yapılmak istenirse sigorta primleri yukarıdaki tabloda gösterilmiştir.
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Her durumda sigorta poliçelerinde Banka dain-i mürtehin(rehin alacaklısı) olmalıdır. Bankanın dain-i
mürtehin olması; sigorta teminat tutarı içinden kredinin kalan borcu kadar olan kısmının bankaya rehinli
olması anlamına gelmektedir.
Kullanılan bireysel kredinin erken kapatılması halinde, Banka aracılığı ile satın alınmış olan kredili hayat
sigortası poliçesi sonlandırılacak ve sigorta iptal koşullarına göre iade kredi müşterisinin prim tahsilatının
yapıldığı banka hesabına / kredi kartına yapılacaktır.
Kullandırılan bireysel kredinin ödeme planında değişiklik olması durumunda, banka aracılığı ile satın
alınmış kredili hayat sigortası poliçesi sonlandırılacak ve sigorta iptal koşullarına göre prim iadesi, prim
tahsilatının yapıldığı banka hesabına / kredi kartına yapılacaktır. Kredi müşterisinin yazılı veya kayıtlı veri
saklayıcısıyla açık bir talebinin olması durumunda değişen ödeme planı ile uyumlu bir kredili hayat
sigortası yapılabilecektir.

Diğer teminatlar: Müşteriden adi kefalet ve/veya menkul rehni teminatları istenebilir. Müşteri’nin alacaklarına
ilişkin karşı tarafça verilen şahsi teminatlar diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça müteselsil kefalet
sayılacaktır.
Madde 3- REHİN
Müşteri(Rehin Veren) , taşıtı/taşıtlarını bu taşıt kredisi sözleşmesinden doğmuş doğacak kredi borçlarının teminatını
teşkil etmek üzere rehnettiğini kabul ve taahhüt eder. Rehin detayları yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. Banka tarafından
aracın durumuna göre e-rehin sistemi üzerinden ön rehin (kredi kullandırım öncesinde) veya kesin rehin işlemi (kredi
kullandırım ardından aracın müşteri adına tescil edilmesi sonrasında) yapılır ve araç/ araçlar bankaya rehinli duruma
gelir. Aracın trafik siciline rehinli ve satışı yapılamaz kaydının konulması hususunda Banka ve Müşteri( Rehin
Veren)mutabıktır. Müşteri (Rehin Veren), Banka’nın rehin hakkını Trafik Siciline münferiden kayıt ettirme yetkisini kabul
eder. Rehin konusu taşıt/taşıtlar rehin müddeti boyunca bir başka kişiye Banka’nın izni olmadan satılamaz.
Kredi riski kapatıldıktan sonra müşteri talebi ve bankanın onayı ile birlikte e –rehin sistemi üzerinden rehin kaldırılır.
Madde 4- CAYMA HAKKI
Müşteri, 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin kredi sözleşmesinden
cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, sözleşmenin kurulduğu tarihte başlar. Cayma hakkının
kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi içinde bankaya yöneltilmiş olması yeterlidir. Cayma hakkını
kullanan müşteri anaparayı ve kredinin kullanıldığı tarihten anaparanın geri ödendiği tarihe kadar olan sürede
tahakkuk eden faizi ve buna ait vergileri en geç cayma bildirimini bankaya göndermesinden sonra otuz gün
içinde geri ödemelidir. Aksi takdirde krediden cayılmamış sayılır Bu durumda da cayma bildiriminde
bulunulmasından sonraki otuz günlük süreye denk gelen kredi taksitlerinin geç ödenmesi sebebiyle temerrüt
durumu oluşur ve gecikme faizi işlemeye başlar. Faiz, akdi faiz oranına göre hesaplanır. Müşteriden,
hesaplanan akdî faiz ve bir kamu kurum veya kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenmiş olan masraflar dışında
herhangi bir bedel talep edilemez.
Madde 5- ERKEN TAKSİT ÖDEMESİ / ARA ÖDEME ya da ERKEN KAPAMA
Müşteri vadesi gelmemiş taksitini erken ödeyebilir, ara ödeme yapabilir veya kredisini erken kapayabilir. Erken
taksit ödemesinde faiz indirimi yapılır. Kredinin tamamının erken ödenmesinde, kalan anapara ve kapama
tarihinden önce işlemiş faizler ve buna ait vergiler tahsil edilerek kredi kapatılır ve böylece müşteri tarafından
kredi sözleşmesi feshedilmiş sayılır. Erken ödeme taleplerinin bankaya bildirilmesi gerekir. Sadece hesaba
para gönderip de Bankaya bilgi verilmezse, banka sistemleri gereği erken ödeme/kapama yapmadan taksitler
vadelerinde tahsil edilir. Müşteri ara ödeme yapması halinde yeni bir sözleşme kurulmaz, mevcut sözleşme
kapsamında yeni ödeme planı düzenlenir ve müşteri bu yeni ödeme planına göre krediyi geri öder. Ara ödeme
sonrası ödeme planında yer alan taksit tarihleri değiştirilmez.
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Madde 6- KREDİNİN GERİ ÖDENMEMESİ (TEMERRÜDÜN) SONUÇLARI
Müşteri ödeme planına uygun olarak taksitleri vadesinde ödeyerek “toplam geri ödeme tutarını” geri ödemekle
yükümlüdür. Kredi geri ödemelerinin ödeme tarihinde yapılmaması halinde temerrüt durumu oluşur. Bu
durumda ödenmeyen taksitin içindeki anapara üzerine gecikme faizi işlemeye başlar. Müşteri, birbirini izleyen
en az iki taksiti ödemede temerrüde düşerse, bankanın kalan borcun tamamını isteme hakkı saklıdır. Bu
durumda müşteriye en az 30 gün süre vererek borcun tamamını ödenmesi talebinde (muacceliyet uyarısında)
bulunur. 30 günlük süre içinde borcun tamamını ödemezse, Banka önce yasal yollara başvurur ve müşteri
yukarıda belirtilen temerrüt faizi ile birlikte yargılama gider ve vekâlet ücretlerini ödemek zorunda kalır.
Muaccel olan alacağı için bankanın müşteriye ait kendi nezdindeki mevduat hesapları, döviz tevdiat hesapları
ve sair her türlü alacağı üzerinde rehin, takas ve mahsup hakkı vardır. Borcun muaccel hale gelmesiyle birlikte
banka yazılı olarak tebligat adresinize muacceliyet uyarısında bulunur. Bu tebligatın masrafı, tüm mevduat
hesaplarınızdan bankaca resen tahsil edilir ve/veya hesabınıza masraf borcu olarak yansıtılır. Yasal yollara
başvurulması halinde müşterinin bu sözleşmede yer alan adresine yapılan tebligat kendisine yapılmış sayılır.
Adresinde bulunmaması halinde, tebligat iade edilmez ve Tebligat Kanunu 21. Maddesi uygulanır. Adres
değişikliklerini bankaya yazılı olarak bildirmedikleri takdirde bu adrese yapılan tebligat müşteriye yapılmış
sayılır.
Madde 7- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
Müşteri bu sözleşmeden doğan uyuşmazlık konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemesine veya Tüketici
Hakem Heyetine yapabilir. Ayrıca, başvuru şartlarını sağlayarak Türkiye Bankalar Birliği nezdindeki Müşteri
Şikâyetleri Hakem Heyetine de başvurabilir.
Madde 8- DİĞER HÜKÜMLER ve YÜRÜRLÜK





Sağlayıcı: Kredi veren olarak Bankanın unvanı, açık adresi, telefonu ve diğer iletişim bilgileri aşağıdadır.



Bağlı kredi niteliği: Bu sözleşme kapsamında kullanılan kredi, bağlı kredi niteliğinde değildir.



Akdi faiz oranı: Kredinin ödeme planı oluşturulmasında kullanılan faiz oranıdır. Bu kredi için akdi faiz oranı
aylık/yıllık olarak yukarıda belirtilmiştir.



Temerrüt hali de dâhil olmak üzere bu sözleşmede yer alan kredilere bileşik faiz uygulanmaz.



Efektif yıllık faiz oranının hesaplanması amacıyla kullanılan kredi net tutarı, akdi faiz, tahsis ücreti gibi tüm
bileşenler tabloda ayrıca gösterilmiştir. Tabloda yer alan kredi tahsis ücreti ile varsa sigorta primleri
Müşteri tarafından ödenir. Noter masrafı doğması halinde bu masraf müşteri tarafından ödenir.



Ödeme Planı ve Sözleşme: Ödeme planı sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olup, bu sözleşme ekinde
yer almaktadır. Kredinin kullandırılmasından itibaren ilk yıl içinde müşteri kredi sözleşmesinin bir örneğini
ücretsiz olarak alma hakkına sahiptir. Ödeme planı ve sözleşmenin bir nüshası müşteriye elden teslim
edilmiştir.



Esnek ödeme planlı kredilerde belirlenen aylık taksit tutarlarının aylık olarak ödenmesi gereken toplam
faiz, fon ve vergilerden az olması durumunda “devreden faiz bakiyesi” oluşur ve kredi işlemlerinde varsa
bu toplam devreden faiz ve buna ait vergi ve fonlar kredi bakiyesine eklenir.

Kredi sözleşmesine ilişkin bir hesap açılması ve bu hesaptan sadece kredi ile ilgili işlemler yapılması
durumunda, bu hesaba ilişkin herhangi bir isim altında ücret veya masraf talep edilmez. Kredinin bağlı olduğu
bu hesabın; sadece kredi ile ilgili işlemler için kullanılması, kredi kapandığında bu hesapta herhangi bir bakiye
olmaması ve aynı zamanda hesaba bağlı herhangi bir bankacılık ürününün bulunmaması durumunda kredinin
kapandığı günün sonunda, bu hesap sistem tarafından otomatik olarak kapatılır. Hesabın kapatılmasına engel
durumların oluşması halinde ise hesabın kapatılmasına ilişkin talebinizin alınması gerekli olup, talebiniz
üzerine kapama işlemi müşteri temsilcilerimiz tarafından gerçekleştirilebilir.
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Taksit vadesinin, kanunlarda tatil olarak kabul edilen bir güne rastlaması durumunda kendiliğinden
bugünü izleyen ve tatil olmayan ilk güne geçer.



Müşteri, bu sözleşme gereğince ödeyeceği anapara ve faizleri, BSMV (Banka Sigorta Muamele Vergisi) ve
KKDF (Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu) ile birlikte ödemeyi, sözleşmenin gerektirebileceği her türlü
vergi ve diğer mali yükümlükleri, ileride konabilecek tüm vergi, harç ve fon tutarları, halen mevcut vergi,
harç ve fonlara yapılabilecek zamları ve ilaveleri, ayrıca bir ihbara gerek olmaksızın, bunların yürürlük
tarihlerinden itibaren ödemeyi taahhüt eder. Kredi vadesi içinde gerçekleşen BSMV, KKDF ve sair vergi
yükümlülüklerine dair değişiklikler yürürlük tarihinden itibaren uygulanır.
MÜŞTERİ
Tarih:

HSBC BANK A.Ş

Ad/Soyad:
Ayşe Yenel
Bireysel Bankacılık ve
Birikim Yönetimi
Genel Müdür Yardımcısı

Murat Yılmaz
Bireysel Bankacılık ve
Birikim Yönetimi
Şube Ağı Grup Başkanı

Lütfen aşağıdakini kendi el yazınız ile
yazınız
“Sözleşmenin bir nüshasını ve ödeme
planını elden teslim aldım”
_____________________________________________

Müşteri İmzası

KEFALET SÖZLEŞMESİ
KEFİL: Lütfen aşağıya el yazınız ile aynen şunu yazınız ; ”(Kefalet tutarı, hem rakam hem yazı ile
yazılmalıdır.)
“Yukarıdaki krediye ………………………. TL’ye ( rakam ile )
…………………………………………………………...( yazı ile ) kadar (toplam geri ödeme tutarına kadar)
kefilim.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Kefalet Tarihi: _____/____/__________

Ad/Soyad: ________________________________

Kefilin imzası
KEFİLİN EŞİNİN RIZASI:
“Yukarıdaki krediye ………………………. TL’ye (rakam ile)
…………………………………………………………………...(yazı ile )kadar (toplam geri ödeme tutarına kadar)
eşimin kefil olmasına rıza gösteriyorum”
Rıza Beyan Tarihi: _____/____/__________
Ad/Soyad: __________________________________

Kefil Eşi İmza
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