KREDİ KARTI YENİDEN YAPILANDIRMA BİLGİLENDİRME FORMU
Bu forma konu olan yeniden yapılandırma bilgileri kayıtlı telefonla yapılan görüşmenin mesai
bitimine kadar geçerlidir.
Uzaktan iletişim aracıyla başvurmuş olduğunuz yeniden yapılandırma işlemine ilişkin bilgileri
aşağıda bilginize sunarız.
Lütfen dikkatlice inceleyiniz ve anlaşılmayan konularda detaylı açıklama isteyiniz.
YENİDEN
YAPILANDIRILACAK ..................TL
MEVCUT BORÇ TUTARI:
KREDİ KARTI YENİDEN YAPILANDIRMA BİLGİLERİ:
Yeniden yapılandırma ……(Ay)
sözleşmesinin süresi ( vade ):
Kredinin net tutarı:
..................TL
Kredinin anapara tutarı:
..................TL
Devreden faiz tutarı:
..................TL
Aylık / Yıllık akdi faiz oranı: Aylık : %
Efektif faiz oranı: Yıllık : %
Aylık taksit tutarı: (eşit taksitli kredi) ..........................TL
Toplam geri ödeme tutarı: .................. TL
Kredi kartı yeniden
yapılandırma gecikme faiz
oranları:
TL

Yıllık : %

Aylık

Yıllık

%

%

•

Banka: Bankamızın ünvanı, MERSİS numarası, açık adresi, elektronik posta adresi, telefon
numarası ve diğer iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır. Bu form konusu finansal hizmeti
vermeye yönelik Bankamızın faaliyet izni bulunmaktadır.

•

Geçerlilik süresi: Bu sözleşme öncesi bilgilendirme formu, kayıtlı telefonla görüşme yapılan
tarihin mesai bitimine kadar geçerlidir.

•

Kredinin Türü/Finansal hizmetin temel nitelikleri: Kredi kartı borcunun yeniden yapılandırma
işlemiyle bir veya birden fazla kredi kartı borcunuz yeniden yapılandırılmaktadır. Kayıtlı telefon ile
yapılan ön bilgilendirme üzerine kabulünüz ile yukarıda detayları yer alan borç tutarı yeniden
yapılandırılmıştır. Daha detaylı bilgiler içeren bu bilgilendirme formu ile sözleşme hüküm ve
koşulları bilginize gönderilmektedir. Kredi kartı borcunun yeniden yapılandırması işlemiyle birlikte
varsa Kredili Mevduat Hesabı limitine bloke konulacak olup limitiniz kullanılmayacaktır.
Yeniden yapılandırma sonrası, borç bakiyesi hesaplamasında kullanılan faiz oranının
hesaplanması amacıyla, kullanılan bütün bileşenleri belirten temsili bir örnek hesaplama tablosu
aşağıda yer almaktadır.

NOT: Bilgilendirme Form'unda yer alan Efektif Yıllık Faiz Oranı, noktadan sonra 4 hane yuvarlanmış
olarak gösterilebilir.
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ÖRNEK HESAPLAMA TABLOSU
Kredi Tutarı

Kredi
Vadesi

Aylık Faiz
Oranı

Aylık Taksit Tutarı
(Vergiler Dâhil)

10,000 TL

12 ay

1.10%

906.56 TL

Efektif Yıllık Faiz
Oranı / Yıllık
Maliyet Oranı
17.042%

Ödenecek
Toplam tutar
10,887.52 TL

•

Anapara: Yeniden yapılandırmaya konu olan kredi kartı anapara tutarı ile bu hesabınıza tahakkuk
etmiş olan vergilerin toplamından oluşur.

•

Devreden faiz: Yeniden yapılandırmaya konu olan kredi kartında birikmiş ve tahakkuk etmiş olan
faiz tutarıdır. Bu tutar yeni oluşacak olan borcun yıllık maliyet oranına dâhil edilmemiştir. Yeni
ödeme planı oluşturulurken ilk taksitlerde, öncelikle devreden faizin tahsilatı sağlanır, sonrasında
kredi faiz tahsilatına başlanır.

•

Bağlı Kredi Niteliği: Yeniden yapılandırma işlemi bağlı kredi niteliğinde değildir.

•

Akdi Faiz Oranı: Yeniden yapılandırılacak kredi kartı borcu için kullanılan akdi faiz oranıdır. Bu
yapılandırma için Akdi faiz oranı yukarıda belirtilmiştir.

•

Efektif yıllık faiz oranı/Yıllık maliyet oranı: Bu oranın hesaplanması amacıyla kullanılan bütün
bileşenleri belirten temsili bir örnek hesaplama tablosu yukarıda yer almaktadır.

•

Ödeme planında yer alan taksitlerin ekstreye yansıması ve temerrüt: Kredi kartı yeniden
yapılandırma taksitleri aylık olarak kart hesabına yansıtılır. Kredi kartınız kullanıma kapalı
olacaktır. Kredi kartınızda asgari ödeme tutarı dönem borcunuza eşittir. Yapılandırılan kredi kartı
hesabınız için ekstre oluşturulur. Kart borcunun ödeme tutarının altında ödenmesi veya hiç
ödenememesi halinde ise, yeniden yapılandırma kredisinde de temerrüt hali oluşur ve taksitin
içindeki anapara tutarına kredi kartının temerrüt tarihinde geçerli olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez
Bankası tarafından belirlenmiş güncel maksimum gecikme faizi uygulanır. Asgari ödeme tutarını
üst üste en az iki hesap döneminde ödememeniz halinde kartınız kullanıma kapatılarak hesabınız
kat edilir. Ve hem ana sözleşme hem de yapılandırma sözleşmesi fesih edilmiş sayılır.
Hesabınızın kat edilmesi halinde tüm borç (ileride hesaba yansıyacak taksitler ve diğer
harcamalar dâhil) muaccel hale gelir ve derhal ödenmesi gerekir. Kart hamili ek kart hamili ile
beraber borcun tamamını bankaya derhal ve nakden ödemekle yükümlüdür. Borcun muaccel hale
gelmesi durumunda, noter/posta masrafları dâhil her türlü masraf tarafınıza ait olacaktır.

•

Hesap açılması: Kredi sözleşmesine ilişkin bir hesap açılması ve bu hesaptan sadece kredi ile
ilgili işlemler yapılması durumunda, bu hesap için herhangi bir isim altında ücret veya masraf talep
edilmez ve bu hesap aksine yazılı talebiniz olmaması hâlinde kredinin ödenmesi ile kapanır.

•

Ödeme Günü: Ödeme gününün resmi tatil olan bir güne rastlaması durumunda kendiliğinden bu
günü izleyen ve tatil olmayan ilk güne geçer.

•

Yeniden yapılandırılacak borç tutarına ait diğer yükümlülükler: Yapılandırmayla birlikte kredi
kartlarınız kullanıma kapatılacaktır. Otomatik ödeme talimatlarınız Kredi kartınızın kullanıma
kapalı olması nedeni ile gerçekleşmeyecektir. Yapılandırma öncesinde harcama taahhüdünüz ve
avans puan kullanımından doğacak olan yükümlülük tutarınız yapılandırma esnasında
yapılandırılacak kart hesabına yansıtılacaktır. Henüz sistemde izlenmeyen bir harcamanız varsa
yapılandırmanın ilk ekstresine dâhil edilecektir.
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•

Kredi kartı temerrüt faiz oranlarının değişmesi: Kredi kartı yeniden yapılandırma bilgilendirme
formu tarihi itibariyle geçerli faiz oranları yukarıda yer almaktadır. Faiz oranları piyasa şartlarına
göre Banka tarafından yeniden belirlenene kadar geçerlidir. Faiz oranında artış yapılması halinde,
bu değişikliğin yürürlüğe girmesinden 30 (otuz) gün önceden yazılı olarak veya kalıcı veri
saklayıcısı veya kaydı tutulan telefon vasıtasıyla tarafınıza bildirilir. Bildirim tarihinden itibaren en
geç 60 (altmış) gün içinde borcun tamamını ödemeniz ve kredi kartı kullanmaya son vermeniz
halinde faiz artışından etkilenmezsiniz.

•

Cayma hakkı: Kredi kartı yapılandırma tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içinde herhangi bir
gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahipsiniz. Cayma hakkı
süresi, müşterinin sözleşmenin bütün şartlarını edindiği tarihten itibaren başlar. Cayma
bildiriminizin bankamıza şube veya telefon bankacılığı ( 0850 211 0 111 ) aracılığıyla yöneltilmiş
olması gerekir. Cayma bildiriminizden itibaren 30 (otuz) gün içinde anapara tutarı ve
yapılandırmadan sonra geçen süre için akdi faiz oranına göre hesaplanmış faiz ve bu faize ait
vergiler dâhil olmak üzere toplam tutar geri ödenmelidir. Bu süre içinde ödeme yapılmaması
halinde cayılmamış sayılır. Ödeme yapacağınız gün kapama tutarını öğrenmek için şubenize
veya telefon bankacılığına ( 0850 211 0 111 ) başvurunuz. Ödemeyi yapınca şubenize (veya
telefon bankacılığı aracılığıyla) bilgi vermeniz gerektiğini hatırlatırız. Faiz, akdî faiz oranına göre
hesaplanır. Tarafınızdan, anapara ile birlikte, hesaplanan akdi faiz ve buna ait vergiler ve bir kamu
kurum veya kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenmiş olan masraflar dışında herhangi bir bedel
talep edilmez. Bu yapılandırma özelinde ise, sizden kredi tahsis ücreti talep edilmediği için,
birikmiş olan faiz, buna ait vergiler ve anapara tutarını ödeyerek, dilediğiniz zaman erken ödeme
yaparak herhangi bir ücret ödemeden kapatabilirsiniz.

•

Erken ödeme/kapama: Vadesi gelmemiş taksitleri erken ödeyebilir veya kalan borcunuzu erken
kapatabilirsiniz. Erken taksit ödemesinde; erken ödeme yapılan gün sayısına göre taksit tutarı
üzerinden banka tarafında yapılacak olan indirimden yararlanırsınız. Bu durumda banka
tarafından kalan anapara ve kapama tarihinden önce işlemiş faizler tahsil edilerek borç kapatılır.
Ve bu durumda sözleşme fesih edilmiş sayılır. Vadeyi uzatmak, taksitlerinizi azaltmak amacıyla
ve erken ödeme yaparak veya yapmaksızın ödeme planınızı değiştirmek isterseniz bu bankanın
onayına bağlıdır. Erken ödeme taleplerinin bankaya bildirilmesi gerekir. Bilgi verilmediği
durumlarda sözleşme fesih edilmiş sayılmaz. Yapılandırılan kart hesabına para gönderilir ancak
Bankaya bilgi verilmezse, banka sistemleri gereği erken ödeme/kapama yapmadan taksitler
vadelerinde tahsil edilir.

•

Sözleşmenin Feshi: Sizin veya Bankanın, haklı sebeplerin varlığı halinde dilediği zaman, yazılı
olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunarak, Kredi kartı borcunun tahakkuk edecek
faiz, diğer ferileri ile birlikte ödenmesi şartıyla sözleşmeyi fesih hakkı bulunmaktadır. Bu durumda
cezai şart söz konusu olmayacaktır. Bu kredi kartı borç yapılandırma sözleşmesini sona
erdirmeye yönelik talebinizi bankamızın herhangi bir uzaktan iletişim kanalından iletmeniz
yeterlidir.

•

Yeniden yapılandırma talep değerlendirmesi: Yeniden yapılandırma değerlendirme sonucu
olumsuz olsa dahi, kayıtlı telefon ile yapılan ön bilgilendirme üzerine kabulünüzle birlikte tarafınıza
derhal ücretsiz olarak bildirilir. Yapılandırma talebinin geçerlilik süresi, değerlendirmenin yapıldığı
ve sonucun tarafınıza iletildiği günün mesai bitiminde sona erer.

•

Sözleşme örneği: Kayıtlı telefonda yapılan Ön Bilgilendirme, görüşmeden sonra gönderilen
Bilgilendirme Formu ve Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi bir bütün olarak, HSBC Bankacılık
İşlemleri Sözleşmenizin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. Tüketici, Kredinin kullandırılmasından
itibaren ilk yıl içinde Kredi kartı yapılandırma sözleşmesi veya Bankacılık İşlemleri
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Sözleşmesinin bir örneğini ücretsiz olarak alma hakkına sahiptir. Bu form, HSBC Bankacılık
İşlemleri Sözleşmenizin eki ve ayrılmaz bir parçası olup, ilgili sözleşme hükümlerine tabidir.
•

Yeniden yapılandırma sonrası sigorta işlemi: Bankamızda yapılandırılan kredi kartı hesabına
sigorta yapılmamaktadır. Talebiniz olması halinde sigortaya ilişkin işlemleri başka bir sağlayıcıdan
hizmet alarak gerçekleştirebilirsiniz.

HSBC BANK A.Ş.

HSBC BANK A.Ş.

Murat Yılmaz
Bireysel Bankacılık
Şube Ağı
Grup Başkanı

Nurşin İnanç
Alacak Yönetimi
Operasyonları
Kıdemli Yöneticisi
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ÖRNEK ÖDEME PLANI
Ekstre
Tarihi*

Son Ödeme
Tarihi**

Taksit
Tutarı

Anapara

Devreden
Faiz

Faiz

BSMV

KKDF

*Taksitin Yansıtılacağı Ekstre Tarihi
**Taksitin Yansıtılacağı Ekstre Son Ödeme Tarihi
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HSBC BANK A.Ş.

Murat Yılmaz
Bireysel Bankacılık
Şube Ağı
Grup Başkanı

Nurşin İnanç
Alacak Yönetimi
Operasyonları
Kıdemli Yöneticisi
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KREDİ KARTI YENİDEN YAPILANDIRMA SÖZLEŞMESİ
Uzaktan iletişim aracıyla başvurmuş olduğunuz yeniden yapılandırma işlemine ilişkin
sözleşme şartları aşağıda yer almaktadır.

YAPILANDIRMA DETAYI ve ÖDEME PLANI
Müşteri İsim ve Soyad: ....................................
Adres ve İletişim Bilgileri: ....................................
YENİDEN YAPILANDIRILACAK
MEVCUT BORÇ TUTARI: ....................................TL
KREDİ KARTI YENİDEN YAPILANDIRMA BİLGİLERİ:
Yeniden yapılandırma sözleşmesinin ...................................(Ay)
süresi ( vade ):
Kredinin net tutarı: ....................................TL
Kredinin anapara tutarı: ...................................TL
Devreden faiz tutarı: ...................................TL
Aylık / Yıllık akdi faiz oranı: Aylık: %
Efektif yıllık faiz oranı: %
Aylık taksit tutarı: ...................................TL

Yıllık: %

Toplam geri ödeme tutarı: ....................................TL
Kredi Kartı Yeniden Yapılandırma
Gecikme Faiz Oranları
TL

Aylık

Yıllık

%

%

Toplam Anapara : ................TL
Toplam Faiz
: .................TL
Toplam KKDF : .................TL
Toplam BSMV : ................ TL
Toplam Ücretler : 0.00………TL
Tüketici Tarafından Ödenecek Toplam Devreden Faiz : ................ TL
Toplam Ödenecek Tutar : ................ TL
Tutar

HSBC BANK A.Ş. Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İstanbul
Sicile kayıtlı olduğu yer: Esentepe Mah. Büyükdere Caddesi No:128 Şişli 34394 İstanbul - İstanbul MERSİS No:0621002428200197
www.hsbc.com.tr Tel: 0212 -376 40 00 Faks: 0212 3362939/3362638/3362141/3362260

INTERNAL

•

Madde 1- TARAFLAR ve KONU: HSBC BANK A.Ş. ( “BANKA”) ile (“MÜŞTERİ”) arasında
Bankaya olan kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılması amacıyla bu sözleşme
akdedilmiştir. Banka ünvanı, MERSİS numarası, açık adresi, elektronik posta adresi,
telefon numarası ve diğer iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

•

Madde 2- YENİDEN YAPILANDIRMAYA KONU BORÇLAR: Müşterinin mevcut kredi kartı
borcu Kredi Kartı yeniden yapılandırma bilgilendirme formunda “Yeniden Yapılandırılan
Mevcut Borç Tutarı” olarak gösterilmiştir. Bu tutar kayıtlı telefon ile yapılan ön
bilgilendirme üzerine belirtilen vade ve faiz oranı uygulanarak yeniden yapılandırılır.
Henüz Banka sistemine yansımamış borçların bulunması halinde müşteri tarafından
yapılacak ilk ödemeden bu borçlar tahsil edilir ve ilgili ödeme dönemine ait bakiye borç,
Müşteri tarafından tamamlanarak derhal ödenir.
İş bu sözleşme kapsamında size sunulan finansal hizmetin tüm vergiler dahil toplam geri
ödeme fiyatı: ………………..….TL’dir.

•

•

Madde 3- YENİDEN YAPILANDIRMA: Müşterinin yeniden yapılandırma sonrası ödemesi
gereken toplam geri ödeme tutarı ve aylık taksit tutarları hem kayıtlı telefonda hem de
görüşme sonrası gönderilen bilgilendirme formunda Müşteriye bildirilmiştir. Yeniden
yapılandırma sonrası borç bakiyesinin hesaplanmasında kullanılan faiz oranının
hesaplanması amacıyla kullanılan bütün bileşenleri belirten temsili bir örnek hesaplama
Kredi Kartı Yeniden Yapılandırma Bilgilendirme formunda yer almaktadır. Yeniden
yapılandırma işlemi mevcut borçların ifası uğruna yapılmış olup, mevcut borç yenilenmiş
sayılmaz. Bu sözleşme ile sunulan imkânlar sadece yeniden yapılandırmaya konu borçlar
için geçerlidir. Bunun dışında Müşterinin bankaya olan diğer borçları için indirim, faiz
veya ödeme bakımından emsâl teşkil etmez.
Kredi kartı yeniden yapılandırma bilgilendirme formu tarihi itibariyle geçerli faiz oranları,
bilgilendirme formunda yer almaktadır. Borcun yeniden yapılandırılması için kullanılan faiz
oranı, bilgilendirme formunda yer alan akdi faiz oranıdır. Temerrüt faiz oranları, piyasa
şartlarına göre Banka tarafından yeniden belirlenene kadar geçerlidir. Temerrüt faiz
oranında artış yapılması halinde, bu değişikliğin yürürlüğe girmesinden 30 (otuz) gün
önceden yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı veya kaydı tutulan telefon vasıtasıyla
tarafınıza bildirilir. Bildirim tarihinden itibaren en geç 60 (altmış) gün içinde borcun
tamamını ödemeniz ve kredi kartı kullanmaya son vermeniz halinde faiz artışından
etkilenmezsiniz.
Madde 4- BORCUN GERİ ÖDENMESİ ve ÖDEMEMENİN (TEMERRÜDÜN) SONUÇLARI :
Yeniden yapılandırma sonrası geri ödenecek toplam borcun taksitleri vade sonuna kadar
aylık olarak kart hesabına yansıtılır. Taksit vadesinin, resmi tatil olarak kabul edilen bir
güne rastlaması durumunda kendiliğinden bu günü izleyen ve tatil olmayan ilk güne geçer.
Toplam borç ödenene kadar kredi kartı kullanıma kapalı kalır. Kredi kartının asgari ödeme
tutarı dönem borcuna eşittir. Kartın asgari ödeme tutarının altında ödeme yapılması veya
hiç ödenememesi halinde ise, yeniden yapılandırma kredisinde de temerrüt hali oluşur ve
taksitin içindeki anapara tutarına kredi kartının temerrüt tarihinde geçerli olan Türkiye
Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından belirlenmiş güncel maksimum kredi kartı gecikme
faizi uygulanır. Asgari ödeme tutarının üst üste en az iki hesap döneminde ödenmemesi
halinde kart hesabı kat edilir. Ve sözleşme fesih edilmiş sayılır. Hesabınızın kat edilmesi
halinde tüm borç (ileride hesaba yansıyacak taksitler ve diğer harcamalar dâhil) muaccel
hale gelir. Kart hamili ek kart hamili ile beraber borcun tamamını bankaya derhal ve nakden
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•

•

•

•

•

•

ödemekle yükümlüdür. Borcun muaccel hale gelmesi durumunda, noter/posta masrafları
dâhil her türlü masraf tarafınıza ait olacaktır. Temerrüt hali de dâhil olmak üzere bu
sözleşmede yer alan yeniden yapılandırmada bileşik faiz uygulanmaz.
Yeniden
yapılandırma işlemi bağlı kredi niteliğinde değildir.
Madde 5- CAYMA HAKKI:Kredi kartı yapılandırma tarihinden itibaren 14 (ondört) gün
içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına
sahipsiniz.Cayma hakkı süresi, müşterinin sözleşmenin bütün şartlarını edindiği tarihten
itibaren başlar.Cayma bildiriminizin bankamıza şube veya telefon bankacılığı ( 0850 211 0
111 ) aracılığıyla yöneltilmiş olması gerekir. Cayma bildiriminizden itibaren 30 (otuz) gün
içinde anapara tutarı ve yapılandırmadan sonra geçen süre için akdi faiz oranına göre
hesaplanmış faiz ve bu faize ait vergiler dâhil olmak üzere toplam tutar geri ödenmelidir.
Bu süre içinde ödeme yapılmaması halinde cayılmamış sayılır. Ödeme yapacağınız gün
kapama tutarını öğrenmek için şubenize veya telefon bankacılığına ( 0850 211 0 111 )
başvurunuz. Ödemeyi yapınca şubenize (veya telefon bankacılığı aracılığıyla) bilgi
vermeniz gerektiğini hatırlatırız. Faiz, akdî faiz oranına göre hesaplanır. Tarafınızdan,
anapara ile birlikte, hesaplanan akdi faiz ve buna ait vergiler ve bir kamu kurum veya
kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenmiş olan masraflar dışında herhangi bir bedel talep
edilmez.Bu yapılandırma özelinde ise, sizden kredi tahsis ücreti talep edilmediği için,
birikmiş olan faiz, buna ait vergiler ve anapara tutarını ödeyerek, dilediğiniz zaman erken
ödeme yaparak herhangi bir ücret ödemeden kapatabilirsiniz.
Madde 6- ERKEN ÖDEME ya da ERKEN KAPAMA: Müşteri vadesi gelmemiş taksitlerini
erken ödeyebilir veya kredisini erken kapatabilir. Bu durumda banka tarafından kalan
anapara ve kapama tarihinden önce işlemiş faizler tahsil edilerek kredi kapatılır. Kredinin
erken kapanması halinde sözleşme sona erer. Erken ödeme ve kapamada bankaya bilgi
verilmesi gerekir. Sadece hesaba para gönderip de Bankaya bilgi verilmezse, banka
sistemleri gereği erken ödeme/kapama yapmadan taksitler vadelerinde tahsil edilir.
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- SÖZLEŞMEYİ İSTEME HAKKI: Kayıtlı telefonda yapılan Ön Bilgilendirme,
görüşmeden sonra gönderilen Bilgilendirme Formu ve Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi
bir bütün olarak, HSBC Bankacılık İşlemleri Sözleşmenizin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.
Müşteri sözleşme ilişkisinin devam ettiği süre içinde herhangi bir ücret ödemeksizin
sözleşmenin kâğıt üzerinde yazılı bir örneğini talep edebilir.
Madde 9-ÖDEME PLANI: Ödeme planı sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olup, bu
sözleşme ekinde yer almaktadır. Yeniden yapılandırma onayından itibaren yeniden
yapılandırma sözleşmesinin örneğini ücretsiz olarak alma hakkınız bulunmaktadır.
Madde 10- SÖZLEŞMENİN FESHİ: Müşteri veya Banka haklı sebeplerin varlığı halinde
dilediği zaman, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunarak, kredi kartı
borcunun tahakkuk edecek faiz, diğer ferileri ile birlikte ödenmesi şartıyla sözleşmeyi
feshedebilir. Bu durumda cezai şart söz konusu olmayacaktır. Bu sözleşmenin sona
erdirilmesine yönelik talebin Bankamız herhangi bir uzaktan erişim kanallarından
iletilmesi yeterlidir.
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Tür: Bu borç, müşterinin bankada mevcut kredi kartı toplam borcunun yeniden
yapılandırılması sonucunda oluşan kredi kartı borcudur.

•

Banka: Bankanın ünvanı, açık adresi, telefonu ve diğer iletişim bilgileri ile MERSIS
numarası aşağıdadır.

•

Akdi faiz oranı: Ödeme planı oluşturulmasında kullanılan faiz oranıdır, akdi faiz oranı
aylık/yıllık olarak yukarıda belirtilmiştir.

•

Devreden faiz: Yeniden yapılandırmaya konu olan kredi kartınızda birikmiş ve tahakkuk
etmiş olan faiz tutarıdır. Bu tutar yapılandırılan borcun maliyet oranına dahil edilmemiştir.
Yapılandırılan borç ödeme planı oluşturulurken ilk taksitlerde, öncelikle devreden faizin
tahsilatı sağlanır, sonrasında kredi faiz tahsilatına başlanır.

•

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 ve bu hesap müşterinin aksine yazılı talebi olmaması halinde
kredinin ödenmesi ile kapanır.

•

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

•

Efektif yıllık faiz oranı / Yıllık maliyet oranı: Bu oranın hesaplanması amacıyla kredi kartı
kart borcunun anapara tutarı, akdi faiz gibi tüm bileşenler Yeniden Yapılandırma Detayı
ve Ödeme Planı tablosunda ayrıca gösterilmiştir.

•

Taksit vadesinin, kanunlarda tatil olarak kabul edilen bir güne rastlaması durumunda
kendiliğinden bugünü izleyen ve tatil olmayan ilk güne geçer.

•

Yeniden yapılandırma vadesi içinde gerçekleşen BSMV, KKDF ve
yükümlülüklerine dair değişiklikler yürürlük tarihinden itibaren uygulanır.

•

Sözleşme uzaktan iletişim aracı ile (kayıtlı telefonla) müşterinin iradesine yöneltilip ön
kabulün yapıldığı tarih itibariyle yürürlüğe girer.

•

Yeniden yapılandırma sonrası sigorta işlemi: Bankamızda yapılandırılan kredi kartı
hesabına sigorta yapılmamaktadır. Talebiniz olması halinde sigortaya ilişkin işlemleri
başka bir sağlayıcıdan hizmet alarak gerçekleştirebilirsiniz.
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ÖDEME PLANI
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Son Ödeme
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Tutarı

Anapara

Devreden
Faiz
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KKDF

*Taksitin Yansıtılacağı Ekstre Tarihi
**Taksitin Yansıtılacağı Ekstre Son Ödeme Tarihi
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