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TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ
BİLGİLENDİRME FORMU
Sayın ……
Şirketimizden talep ettiğiniz tüketici kredisi ile ilgili olarak aşağıdaki hususları ve aramızda
imzalanacak tüketici kredisi sözleşmesinin önemli hükümleri konusunda sizleri bilgilendirmek
isteriz.
Kredinin Türü
Kredi Aracısı
Kredi Konusu Ürün ve Satıcı Bilgileri
Kredi Tutarı
Kredi Koruma Sigortası Tutarı
Kredi Vadesi/Süresi
Aylık Ödeme Tutarı
Toplam Geri Ödeme Tutarı
Aylık Faiz Oranı Ve Uygulama Şartları

Tüketici Kredisi

Kampanya faiz oranı mevcuttaki gibi geliyor
olacak.
Aylık Faiz Uygulama Şartları: Sabit faiz.

Yıllık Faiz Oranı
Efektif Yıllık Faiz*
Gecikme Faizi Oranı
B.S.M.V. Oranı
KKDF Oranı


10.000.-TL’lik kredi tutarı için faiz oranının %1, kredi vadesinin 12 ay ve kredi tahsis
ücretinin 50,00.-TL olduğu ve peşin ödendiği bir kredi örneği için hazırlanan efektif faiz
örnek hesaplama tablosu aşağıda verilmiştir:
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Şirketimizle sizlerin arasında imzalanacak sözleşmede mevcut aşağıdaki hükümler konusunda sizleri
bilgilendirmek ve bunlara dikkatinizi çekmek isteriz:
1. Kredi talebinin sonucu ve bildirimi: Kredinin kullandırılması TEB Cetelem tarafından krediye
ilişkin talebinizin onaylanmasına bağlıdır. TEB Cetelem bu onayı vermekte tamamen serbesttir.
Kredi talebinizin sonucu, talebinizin onaylanması veya reddedilmesi, şirketimiz tarafından size
derhal ve ücretsiz olarak bildirilecektir.
2. Teminatlar: Kredi sözleşmesine konu olan ve TEB Cetelem tarafından talep edilecek diğer
taşıtlar, kredi sözleşmesine konu borçların teminatını teşkil etmek üzere TEB Cetelem’e
rehnedilecektir. TEB Cetelem; borç sona ermedikçe araçlar üzerindeki rehin hakkını
kaldırmayacaktır. Tüketici, TEB Cetelem’in talep etmesi halinde ek teminatlar vermeyi kabul ve
taahhüt eder. Ek teminatın şahsî teminatlardan olması halinde söz konusu teminat, her ne ad altında
olursa olsun adi kefalet sayılacaktır.
Tüketicinin alacaklarına ilişkin verilecek şahsi teminatlarsa, diğer kanunlarda aksine hüküm
bulunmadıkça, müteselsil kefalet sayılacaktır.
3. Cayma Hakkı: Sözleşme’nin imzalanmasından itibaren 14(ondört) gün içinde herhangi bir
gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin tüketici kredisi sözleşmesinden cayma hakkınız
vardır. Cayma hakkını kullanmak istediğiniz takdirde TEB Cetelem’e yazılı veya sözlü bir
bildirimle, dilekçe, faks, e-posta vs. araçla veya çağrı merkezini arayarak bu durumu bildirmeniz
gerekmektedir. Bu bildirim cayma hakkı süresi içinde TEB Cetelem’e gönderilmiş olmalıdır. Cayma
hakkının süresinde kullanılması halinde anaparayı ve kredinin kullanıldığı tarihten anaparanın geri
ödendiği tarihe kadar olan sürede tahakkuk eden faizi en geç cayma bildirimini TEB Cetelem’e
göndermenizden sonra 30 (otuz) gün içinde geri ödemelisiniz. Bu süre içinde ödeme yapılmaması
halinde tüketici kredisinde cayılmamış sayılır. Sözleşme kapsamında TEB Cetelem tarafından bir
kamu kurum veya kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenmiş olan masraflar varsa bunlar da tüketici
tarafından ayrıca ödenmelidir.
4. Temerrüt: Kredi taksitlerinden birbirini izleyen iki taksidin vadelerinde veya tamamen
ödenmemeleri halinde, ödenmeyen ikinci taksidin vadesinde veya kredi sözleşmesine konu herhangi
bir taahhüdün tam ve süresinde yerine getirilmemesi halinde borcun tamamı muaccel olur. Kredi
Sözleşmesinden kaynaklanan borçların Geri Ödeme Planında belirtilen vade tarihinde tamamen
ödenmemesi halinde, hesap kat ihtarından önce gecikmiş borç miktarına, kat ihtarından sonra ise
muaccel olan kredi borcunun tamamına sözleşmede belirtilen temerrüt faizi uygulanır. Bu faizden
kaynaklanan KKDF ve BSMV ile her türlü vergi, masraf ve komisyonun da tüketici tarafından
ödenmesi gerekir.
5. Noter masrafları: Kredi Sözleşmesi kapsamında tüketiciye noter marifetiyle yapılacak
bildirimlerden doğan noter masraflarının tüketiciye ait olacaktır.
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6. Sigorta: Tüketicinin açık talebi olmaksızın sigorta yaptırılmayacak olup tüketicinin talebi halinde
sigortaya ilişkin hizmetler; tüketici kredisinin tutarı ve vadesi ile istenen sigorta teminat kapsamı
uygun olmak kaydıyla herhangi bir sigorta şirketinden temin edilebilir.
7. Erken Ödeme: Taksitlerinizi vadesinden önce ödemek veya kredi borcunuzu kısmen veya
tamamen ödemek istediğinizde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Tüketici Kredisi
Sözleşmeleri Yönetmeliği ve eklerinin hükümlerine uygun olarak erken ödenen tutara göre gerekli
indirimler yapılacaktır.
8. Krediye bağlı diğer hizmetler ve ücretleri: Kullanacağınız krediye bağlı olarak aşağıdaki
hizmetlerimiz yine aşağıda belirtilen ücretler karşılığında size sunulacaktır.
Hizmetin Adı
Tahsis Ücreti
Gecikmedeki müşterilere SMS gönderimi
Gecikmedeki müşterilere mektup gönderimi

Tutarı
0 TL(SMS başına)
1,50TL(Mektup
başına)

İhtarname gönderimi (Kefil sayısına göre değişiklik gösterebilir)

9. Geçerlilik Süresi: İşbu Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu, ilk sayfada ayrıntıları verilen
tüketici kredisi için ve 1 (bir) gün süreyle geçerli olup, söz konusu kredi koşullarında değişiklik
olduğunda veya belirtilen geçerlilik süresi dolduğunda kendiliğinden geçerliliğini yitirir.
[ÖRNEK ÖDEME PLANI buraya gelmelidir]

TEB FİNANSMAN A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ
TARAFLAR
Tüketici Kredisi Veren
Adres
İstanbul Ticaret Sicil No
MERSİS No
Telefon
Kredi Aracısı Yetkili Satıcı
Adres
MERSİS No
Telefon
Tüketici Adı Soyadı
TC Kimlik No
Tüketici Adres
Kefil/Garantör Unvan/ Adı soyadı
Vergi Kimlik No/TCKN
Kefil/Garantör Adres
Kredinin Türü
Kredi Konusu Ürün

:TEB Finansman A.Ş.
: Gayrettepe Mah. Yener Sok. No:1 34349 Beşiktaş / İstanbul
www.tebcetelem.com.tr
:335617
: 0068 0097 1020 0025
:0 216 645 54 54
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
: Tüketici Kredisi
:

Kredi Tutarı

:

Süre-Vade/ Taksit Tutarı
:
Aylık Faiz Oranı
:
Aylık Temerrüt Faiz Oranı
:
Yıllık Faiz oranı
:
1
Efektif Yıllık Faiz
:
B.S.M.V. Oranı (Aylık) :
K.K.D.F. Oranı (Aylık)
:
İlk Taksit Tarihi
:
Toplam Geri Ödeme
:
“Aylık Faiz Uygulama Şartları”: Sabit faiz.
Taksit Ödemelerinin Yapılacağı Banka ve Hesap No: TEB şubeleri, TEB ATM’leri veya TEB
Internet üzerinden sözleşme numarası ile ücretsiz; On-line PTT merkezlerinden onay/sözleşme
numaranızın ön kısmına 16 hane olacak şekilde sıfır ekleyerek ödeme yapabilirsiniz. (PTT, işlem
karşılığı masraf almaktadır.), EFT: TEB / İstanbul-Kurumsal Şubesi (00012),
TR610003200001200001001258 IBAN No., Alıcı; TEB Finansman A.Ş., Açıklama alanına sadece
sözleme/ onay numarası mutlaka belirtilmelidir. Düzenli Ödeme Talimatı İçin: Alıcı Banka: TEB,
Şube: İstanbul-Kurumsal Şube (00012), IBAN No: TR610003200001200001001258, Alıcı AdıSoyadı/Unvan: TEB Finansman A.Ş., Açıklama: sadece sözleşme/ onay numarası mutlaka
belirtilmelidir.
1

Efektif yıllık faiz oranı hesabında kullanılan bileşenler kredi tutarı, vade, akdî faiz oranı ve peşin
ödenen dosya masrafı tutarıdır.

Kredi Konusu Araç/Araçlar:
Marka
Model / Alt Model
Şasi No
Motor No
MADDELER
1)Tanımlar: TEB Cetelem: TEB Finansman A.Ş.’yi, Tüketici: TEB Cetelem’den kredi kullanan
gerçek veya tüzel kişiyi, Satıcı: Tüketici’nin ürün/hizmeti aldığı gerçek veya tüzel kişiyi, Kredi:
Tüketici’nin Satıcı’dan alacağı hizmetin/ürünlerin kredi tutarının tamamının veya bir kısmının,
Tüketici nam ve hesabına TEB Cetelem tarafından, Satıcı’ya veya Satıcı’nın beyan ettiği üçüncü kişi
hesabına peşinen veya taksitle ödenen tutarı, Geri Ödeme Planı: Kredi anaparası, kredi faizi,
BSMV, KKDF ve diğer yasal düzenlemelerden doğan vergi, ek mali mükellefiyet, komisyon, kredi
tahsis ücreti, gecikme ücreti, temerrüt faizi vb. ile Satıcı’nın işbu Kredi’nin kullandırılması amacıyla
yapmak zorunda kaldığı giderler ile beraber tüketici tarafından TEB Cetelem’e ödenecek toplam
tutarı, BSMV: Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi’ni, KKDF: Kaynak Kullanımı Destekleme
Fonu’nu, Kredi Tahsis Ücreti: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu mad 4/f.3
kapsamında verilen yetkiye dayanılarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından
belirlenen ücreti ifade eder. 2) Konu: Tüketici Kredisi Sözleşmesi (Sözleşme)nin konusu, TEB
Cetelem’in, Tüketici’ye kullandırdığı “Tüketici Kredisi”nin tahsis, tediye, tahsil, takip esasları ve
tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesinden ibarettir. 3) Tüketicinin Yükümlülükleri:
3.1) Tüketici/Garantör, kullandırılacak Kredi’yi, işbu Sözleşmenin başında belirtilen anapara ile
kredi faizi, BSMV, KKDF ve diğer yasal düzenlemelerden doğan vergi, ek mali mükellefiyet,
komisyon, kredi tahsis ücreti, gecikme ücreti, temerrüt faizi vb. ile Satıcı’nın işbu Kredi’nin
kullandırılması amacıyla yapmak zorunda kaldığı giderleri ve Tüketici’nin işbu Sözleşmede talep
ettiği diğer hizmetlere ait Sözleşme’de Ödeme Planı ile birlikte belirtilmiş ücretleri TEB Cetelem’e
geri ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 3.2) Bu Sözleşme tahtında Tüketici’ye gerektiğinde noterden
yapılacak bildirim, ihtar vs. ihbarlar için doğan noter harç ve masraflarını ödemeyi Tüketici kabul ve
taahhüt eder. 3.3) Tüketici, imzaladığı sözleşme ve diğer formlar ile eklerinde yer alan bilgi ve
belgelerin eksiksiz ve doğru olduğunu; bu belgelerden herhangi birinin doğru olmadığının
anlaşılması veya ibraz edilen belgelerin eksik, yanıltıcı, üzerinde tahrifat yapılmış ve/veya gerçek
dışı bilgiler içerdiğinin kredi kullanımından sonra anlaşılması halinde, yasalar gereği hukuki ve cezai
olarak aslen sorumlu olduğunu ve TEB Cetelem’in, bu belgelerin asılları kendisine teslim edilene
kadar kredi onay kararını iptal ve sözleşmeyi tek taraflı feshedebileceğini, bu iptal ve fesih sebebiyle
TEB Cetelem’den hiçbir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. 3.3) Tüketici, Satıcı ile
arasındaki hizmeti alamaması/ürünün teslim edilememesi, ürünün/hizmetin kusurlu, hasarlı, ayıplı
olması, ürünü/hizmeti iade etmesi vb. hususları, TEB Cetelem’e karşı kredi borcunu ve fer’ilerinin
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ödemesinde engel bir neden olarak kabul etmeyeceğini taahhüt eder. 3.4) Tüketici/Garantör,
Sözleşmenin ön yüzünden yer alan bilgilerin, rehin sözleşmesinin ve ödeme planının işbu
Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul eder. 4) TEB Cetelem tarafından kredinin
kullandırılması: Kredinin kullandırılması TEB Cetelem tarafından krediye ilişkin talebin
onaylanmasına bağlıdır. TEB Cetelem bu onayı vermekte tamamen serbesttir. Onay verilmemesi
halinde Tüketici TEB Cetelem’den hiçbir şekilde talepte bulunamayacağını peşinen kabul, beyan ve
taahhüt eder. 5) Mal/Hizmetin Ayıplı Olması ve/veya iadesi: İşbu Tüketici Kredisi Sözleşmesi
bağlı kredi niteliğinde olup kredi konusu ürün veya hizmet Satıcı tarafından hiç ya da gereği gibi
teslim edilmediği takdirde Tüketici’nin satış sözleşmesinden dönme veya bedelden indirim isteme
hakkını kullanması halinde TEB Cetelem Satıcı ile müteselsilen sorumludur. Satıcı ve Tüketici
arasında kredi konusu ürünün teslimine ilişkin ihtilaf olmaması ve durumun Satıcı ve Tüketici
tarafından teyidi halinde TEB Cetelem bu sorumluluğun gereğini derhal yerine getirecektir. Ancak
Satıcı ve Tüketici arasında kredi konusu ürünün teslimine ilişkin ihtilaf olması halinde TEB
Cetelem’in müteselsil mesuliyetine başvurulabilmesi için ihtilafın halline ilişkin yetkili mahkemenin
kesinleşmiş mahkeme kararının ibrazı şarttır. Koşullar yerine getirildiğinde; Tüketici’nin bedelden
indirim hakkını kullanması hâlinde kredi tutarı da bu oranda indirilir ve ödeme planı buna göre
değiştirilir. Tüketici’nin sözleşmeden dönme hakkını kullanması hâlinde, Satıcı ile Tüketici arasında
ihtilaf yoksa veya ihtilafın çözümüne ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı alınmışsa, o güne kadar
yapmış olduğu ödemenin iadesi hususunda TEB Cetelem Satıcı ile müteselsilen sorumludur. Ancak
TEB Cetelem’in sorumluluğu; malın teslim veya hizmetin ifa edilmediği durumlarda satış
sözleşmesinde belirtilen malın teslim tarihinden, malın teslim veya hizmetin ifa edildiği durumlarda
ise malın teslim edildiği tarihten itibaren, kullanılan kredi tutarı ile sınırlı olmak üzere bir yıldır.
Tüketici Kredisi ile alınan ürün veya hizmet bedelinin daha sonra herhangi bir nedenle Kredi
hesabına iadesi, söz konusu mal/ hizmet bedelinin iade edildiği tarihe kadar Tüketici’nin TEB
Cetelem’e karşı anılan işlemden doğan borç ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. Krediye konu
ürün/hizmetin iadesi halinde ise tüketici, ürün/hizmet bedelinin iadesinin TEB Cetelem’e yapılmasını
kabul eder. İade tutarı TEB Cetelem tarafından Tüketici’nin kredi borcuna mahsup edilecek olup,
Tüketici kalan bakiyeden borçlu/sorumlu olmaya devam edecektir. 6) Teminat ve Ödemeler:
Tüketici, sahibi olduğu, özellikleri aşağıda yazılı olan taşıt/taşıtlarını işbu Sözleşme’ye konu borç ve
taahhütlerin teminatını teşkil etmek üzere rehnettiğini, rehin konusu taşıtların kendisine yediemin
olarak bırakıldığını ve yediemin sıfatıyla tâbi olacağı her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu
üstlendiğini peşinen kabul ve taahhüt eder. Tüketici, masrafları kendisine ait olmak üzere rehnin
Trafik Müdürlüğü nezdinde tescili için gerekli tüm işlemleri yapacaktır. Taksitlerin bir kısmının veya
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kredinin tamamının garantör dışında bir kişi tarafından ödenmesi sonucu alacağın temlik edilmesinin
söz konusu olması halinde rehin veren, bu kişinin de rehin hakkından yararlanmasını kabul eder.
Tüketicinin borç ve taahhütlerini tam ve süresinde yerine getirmemesi halinde TEB Cetelem rehni
paraya çevirerek alacağını tahsil edecektir. Tüketici, rehin alacaklısı olarak TEB Cetelem’in
kendisine rehin edilmiş bulunan teminatları istediği zaman ve yerde dilediği fiyatla, dilediği şekilde,
icra dairelerine veya herhangi bir resmi makama başvurmak zorunluluğu olmaksızın, açık artırmaya
ve diğer kanun yollarına gerek kalmaksızın rehin konusu taşıtı/taşıtları rehin alacaklısı olarak
satmaya, bedelini tahsil etmeye, tahsil edilen bedeli tüketicinin dilediği borcuna takas mahsup
etmeye yetkili olduğunu, bu kapsamda talep halinde derhal yediemin sıfatıyla kendisine bırakılmış
taşıtı teslim edeceğini kabul ve taahhüt eder. Kural olarak TEB Cetelem; borç sona ermedikçe araçlar
üzerindeki rehin hakkını kaldırmayacaktır. Ancak TEB Cetelem dilerse dilediği araç üzerinde rehin
hakkını kaldırabilir. Bu durum çoklu araç kredilerinde listede yer alan diğer taşıt/taşıtların üzerindeki
rehin hakkına zarar vermez. Rehnin mevcudiyeti, TEB Cetelem’in rehin açığı vesikası almadan önce
dahi borcunun tamamı veya bir kısmı için haciz, iflas vb. takibe geçmesine engel değildir. Tüketici,
TEB Cetelem tarafından kendisinin ibrasını müteakip, araç/araçlar üzerindeki rehnin kaldırılması
için gerekli masrafları TEB Cetelem’e ödeyeceğini kabul ve taahhüt etmiştir.
Tüketici, TEB Cetelem’in talep etmesi halinde ek teminatlar vermeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi
halde Sözleşme’ye aykırılıktan dolayı kredi hesabının muaccel hale geleceğini kabul, beyan ve
taahhüt eder. Ek teminatın şahsî teminatlardan olması halinde söz konusu teminat, her ne ad altında
olursa olsun adi kefalet sayılacaktır. Tüketicinin alacaklarına ilişkin verilecek şahsi teminatlarsa,
diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça, müteselsil kefalet sayılacaktır. Tüketici, TEB
Cetelem’in işbu Sözleşme’den kaynaklanan bilcümle alacaklarını ve bu alacaklara bağlı
teminatlarıyla, nakit, kıymetli evrak ya da kredi hesaplarını virman, takas, mahsup ve hapis hakkı
olduğunu, Tüketiciye bağlı her türlü bilgi ile birlikte dilediği kişi ya da kuruluşa işbu sözleşmeden
kaynaklanan tüm hak ve yükümlülükler ile satma, rehnetme ve temlik yetkisi olduğunu, TEB
Cetelem’in bunların yeter kısmını Kredi hesaplarının borcuna mahsup etmek suretiyle alabileceğini
ve res’en tahsile yetkili olduğunu gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. 7) Cayma
Hakkı: Tüketici, Sözleşme’nin imzalanmasından itibaren 14 (ondört) gün içinde herhangi bir
gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin bu kredi sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir.
Cayma hakkının kullanıldığı Tüketici tarafından TEB Ceteleme’e yazılı veya sözlü bildirimle elden,
posta yoluyla, faks veya e-posta ile yahut çağrı merkezini aramak suretiyle bildirilmelidir. Bu
bildirim cayma hakkı süresi içinde TEB Cetelem’e yapılmış olmalıdır. İşbu Tüketici Kredisi
Sözleşmesi bir bağlı kredi niteliği taşıdığından, Tüketici’nin kredi konusu ürünün satışına ilişkin
sözleşmeden cayması halinde ve bu cayma bildiriminin, süresi için TEB Cetelem’e de ayrıca
gönderilmesi şartıyla, Sözleşme herhangi bir cezai şart söz konusu olmaksızın sona erecektir. Cayma
hakkının süresinde kullanılması halinde Tüketici, anaparayı ve kredinin kullanıldığı tarihten
anaparanın geri ödendiği tarihe kadar olan sürede tahakkuk eden faizi en geç cayma bildirimini TEB
Ceteleme’e göndermesinden sonra 30 (otuz) gün içinde geri öder. Bu süre içinde ödeme yapılmaması
halinde kredi sözleşmesinden cayılmamış sayılır. Sözleşme kapsamında TEB Cetelem tarafından bir
kamu kurum veya kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenmiş olan masraflar varsa bunlar da Tüketici
tarafından ayrıca ödenmelidir. 8) Geri Ödeme: Tüketici, geri ödemeyi taksit tarihinde Geri Ödeme

Planında belirtilen tarihteki taksit tutarlarının tamamını nakden ve defaten ilgili Banka ve Kuruma
ödeme ile gerçekleştirir. Taksit vadesinin resmi tatil gününe denk gelmesi halinde Tüketici, taksit
tutarını en geç taksit tarihini takip eden ilk iş günü içerisinde ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Ayrıca,
bu sözleşme ile ilgili işlemlerde mevzuatın gerektirdiği kredi maliyet artışlarını, her türlü masrafları,
vergi, resim ve harcı kredi taksitleri ile birlikte ya da kredinin başlangıcında tek seferde ödemeyi
kabul eder. Bu kapsamda Tüketici’den alınacak masraf, ücret ve benzeri kalem ve tutarlara
www.tebcetelem.com.tr/ucretvekomisyonbilgisi.aspx adresinden ulaşılabilir. Tüketici, kredi taksidi
geri ödemeleri için belirtilen ödeme noktalarında masraf alınmasından TEB Cetelem’in hiçbir
sorumluluğu bulunmadığını, kredi taksidi geri ödemesinin doğrudan TEB Cetelem ve Yetkili
Satıcıları vasıtasıyla yapılmak istenmesi halinde ise TEB Cetelem tarafından talep edilebilecek her
türlü masrafı nakden ve defaten ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Tüketici, taksitlerin yabancı para
cinsinden düzenlenmiş olması halinde taksitlerini geri ödeme planında belirtilen taksit ödeme
tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesap edilecek Türk Lirası karşılığı
ödeyeceğini, taksit ödeme gününden önce ödeme yapılması halinde ödeme tarihi ile taksit tarihi
arasındaki kur farkından sorumlu olacağını, dövize endeksli kredinin erken kapatılması durumunda
da yine kredi kapama tutarının ödeneceği tarihteki T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden
hesap edilecek Türk Lirası kredi kapama tutarını ödeyeceğini, krediyi dövize endeksli kullanması
nedeni ile ileride kurda doğabilecek her türlü değişimden etkileneceğini, kabul, beyan ve taahhüt
eder. 9) Kredinin Erken Ödenmesi: Kredi borcunun Tüketici tarafından kısmen veya tamamen
erken ödenmesi halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Tüketici Kredisi
Sözleşmeleri Yönetmeliği ve eklerinin hükümlerine uygun olarak erken ödenen tutara göre gerekli
indirimler yapılacaktır. Tüketici, yazılı olarak yapacağı erken ödeme talebinin TEB Cetelem
tarafından sonuçlandırılmasını takip eden işgünü, söz konusu meblağı nakden ve defaten TEB
Cetelem’e ödemediği takdirde, erken ödeme işlemi hiç yapılmamış sayılarak Sözleşmenin devam
edeceğini, peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. 10) Temerrüt: Tüketici, işbu Tüketici Kredisi
Sözleşmesi’nden kaynaklanan borçlarını Geri Ödeme Planında belirtilen şekilde, vade tarihinde
ödemediği takdirde, hesap kat ihtarından önce gecikmiş borcuna, kat ihtarından sonra ise muaccel
olan kredi borcunun tamamına uygulanacak olan, sözleşmenin başlangıç sayfasında yer alan ve
sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan temerrüt faizini, bu faizden kaynaklanan KKDF ve BSMV ile
her türlü vergi, masraf ve komisyonu ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 11) Bileşik Faiz Yasağı:
Temerrüt hali de dahil olmak üzere, işbu Sözleşme’ye dayanılarak yapılan hiçbir işlemde bileşik faiz
uygulanmayacaktır. 12) Kampanyalar: TEB Cetelem, kendisinin belirleyeceği dönemlerde
kampanyalar düzenleyebilir. Bu durumda kampanyanın gereği olarak, akdi faizin tamamı ve/veya bir
kısmı kredinin kullandırılması anında veya daha sonra TEB Cetelem tarafından öngörülen kişi ya da
kurumlarca ödenecektir. Tüketici, akdi faizin tamamının veya bir kısmının üçüncü kişiler tarafından
ödeneceğini, kendi açısından akdi faizin, Sözleşmenin başında belirtilen oran olduğunu kabul beyan

ve taahhüt eder. Üçüncü kişi/kurum tarafından yapılacak ödemenin takibi sorumluluğu TEB
Cetelem’de olup ödemenin yapılmaması halinde bu durumdan Tüketici etkilenmeyecek, ödemelerine
geri ödeme planı dahilinde devam edecektir. 13) Muacceliyet: 13.1) Kredi taksitlerinden birbirini
izleyen iki taksidin vadelerinde veya tamamen ödenmemeleri halinde, ödenmeyen ikici taksidin
vadesinde veya Tüketici’nin sözleşmeye konu herhangi bir taahhüdünü tam ve süresinde yerine
getirmemesi halinde borcun tamamı muaccel olur, muaccel olan borca ödeme tarihine kadar, işbu
Sözleşmede belirtilmiş olan temerrüt faizi uygulanır. 13.2) Sözleşme aynı zamanda bir cari hesap
mukavelesidir. 14) Kredi Bilgileri: Sözleşmede yer alan bilgilerin tamamı esas alınacaktır. İşbu
sözleşme iki nüsha olarak düzenlenmiş olup; Tüketici bir nüshasının kendisinde kalacağını, diğer
nüshasının ve varsa sözleşme ekinde yer alan evrakların TEB Cetelem tarafından arşivleneceğini
beyan ve kabul eder. 15) Garantör: Sözleşme aynı zamanda Garanti Akdini içerir. Tüketici’nin TEB
Cetelem’e olan kredi borcunu ve/veya fer’ilerini ödememesi halinde, Sözleşmede isim ve adresi
gösterilen Garantör kredi borcunun tamamını, fer ileri ile birlikte ödeyeceğini kabul ve garanti eder.
Garantör, TEB Cetelem’in, Tüketicinin taahhütlerini temdit etmesi, borcu taksitlendirmesi, borç için
verilmiş olan teminatların TEB Cetelem tarafından kısmen ve/veya tamamen geri verilmesi,
fekkedilmesi hallerinde dahi garantörlüğünün aynen devam edeceğini kabul ve beyan eder. 16)
Kanuni İkametgâh: Tüketici/ Garantör ’ün sözleşmede yazan adresi kanuni ikametgâhı sayılacak ve
bu adrese yapılacak tebligat şahsına yapılmış sayılacaktır. Tüketici/Garantör, sözleşmede belirtilen
ad-soyad, adres vb. bilgiler ile belgelerin doğruluğunu taahhüt ettiği gibi, bu husustaki değişiklikleri
üç iş günü içinde noter vasıtasıyla TEB Cetelem’e bildirmekle yükümlüdürler. Aksi halde,
Tüketici/Garantör adreslerine yapılacak her türlü tebligatın geçerli olacağını, adres değişikliklerini
bildirmemeleri sonucu TEB Cetelem’in uğrayacağı zarar ve ziyanı ödeyeceklerini kabul ve taahhüt
ederler. 17) Kayıtlar ve Delil Sözleşmesi: İhtilaflarda, TEB Cetelem’in defter, yazılı ve sesli
kayıtları ve belgeleri (bilgisayar, faks, kayıt ve e-posta v.s.) münhasır kesin delil teşkil edecek olup;
Tüketici/Garantör bu kayıtların aleyhlerine delil olarak kullanılabileceğini bildiğini ve buna peşinen
muvafakat verdiğini, bu delillere itiraz etmeyeceğini peşinen kabul ve beyan eder. 18) Sözleşme ve
Kredi Şartları: Tarafların tasarrufunda olmayan, ancak resmi mercilerce mevcut uygulamalarda
yapılacak değişiklikler veya ileride uygulamaya konabilecek vergi, fon, vb. hususlar veya mevcut
yükümlülüklere değişiklik yapıldığında, TEB Cetelem bildirimde bulunmaya gerek kalmaksızın
düzenlemelerde değişiklik yapabilecektir. 19) Mücbir Sebep: Tüketici/Garantör gerek ulusal gerek
uluslararası mali piyasalarda meydana gelebilecek ekonomik krizlerin TEB Cetelem için mücbir
sebep teşkil edeceğini ve böyle bir durumda TEB Cetelem’in finansman konusu ürün/hizmetin
Tüketici’ye teslimine kadar vermiş olduğu kredi onayını iptal ve/veya Sözleşmeyi tek taraflı
feshetme hakkı olacağını kabul eder. 20) Sigorta: Tüketici, Krediye konu ürün/hizmet için talep
ettiği sigortaları, süre bitiminde yenilemeyi, bu sigortalarda TEB Cetelem’i dain-i mürtehin olarak
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göstermeyi, sigorta konusu riskin doğması halinde sigorta tazminatlarının TEB Cetelem’in kredi
alacağına mahsuben tahsil edilmesini kabul ve buna muvafakat eder. TEB Cetelem’in alacağının
tamamını tahsil edinceye kadar işleyecek faiz ve masrafları ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
Finansmanı yapılan sigorta hizmetleri içerisinde Kredi Koruma Sigortası bulunması halinde,
Tüketici, kendi talebi ile yapılacak olan kredinin vade, taksit tutarı vb. değişikliklerinde, ilk kesilen
poliçenin geçerli olacağını peşinen kabul eder. 21) Bilgi Verme: Tüketici/Kefil sözleşme öncesinde
vermiş olduğu açık rıza kapsamında kişisel verilerinin TEB Cetelem tarafından edinilmesine,
işlenmesine ve paylaşılmasına muvafakat vermiştir. Tüketici/Kefil ticari, idari ve hukuki tüm
değişikliklere ait bilgi ve belgeleri derhal TEB Cetelem’e verecektir. 22) Sözleşmeye Aykırılık:
Tüketici’nin borç ve taahhütlerini, kısmen veya tamamen yerine getirmemesi halinde; TEB Cetelem,
sözleşmeyi tek taraflı olarak dilediği anda feshedebilir. 23) Mahsup: TEB Cetelem, yapacağı
tahsilatları alacaklarından istediğine (Anapara, gecikme faizi, kredi tahsis ücreti, vesair masraflar)
mahsup etmeye tek taraflı olarak yetkilidir. 24) İhtiyati Haciz/Tedbir Talep Hakkı: TEB Cetelem,
ihtiyati haciz/tedbir talep hakkını haizdir. Tüketici/Garantör, teminat mektuplarından doğacak
komisyon, her türlü ücretin kendileri tarafından ödeneceğini peşinen kabul ve taahhüt ederler. 25)
Sözleşme Nüshası Talepleri: TEB Cetelem bu Sözleşme’nin bir örneğini, Tüketici’nin talebi
halinde, Sözleşme tarihini takip eden ilk yıl içinde ücretsiz olarak vermeyi kabul ve taahhüt eder. 26)
Uyuşmazlıkların Çözümü: Sözleşmeden doğabilecek ihtilafların çözümünde İstanbul Anadolu ve
Beykoz Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir. Tüketici, değeri 6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanun’un 68. maddesinde belirlenen tutarlara kadar olan ihtilaflar için
Tüketici Hakem Heyeti’ne, değeri bu tutarların üstünde olan ihtilaflar içinse Tüketici
Mahkemeleri’ne başvurabilir. 27) Yürürlük Tarihi: Sözleşme TEB Cetelem tarafından kredi
tutarının Satıcı’ya transfer edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Toplam 27 madde ve 1 ekten oluşan işbu sözleşmede yer alan genel şartları ve TEB Finansman A.Ş.
kredi şartlarını hiçbir etki altında kalmadan kabul ettiğimi ve iki nüshadan oluşan işbu sözleşmenin
bir nüshasını teslim aldığımı beyan ederim.
Ayrıca işbu sözleşme tahtında TEB Cetelem nezdinde yaptığım her türlü işlemler nedeniyle kendi
adıma ve kendi hesabıma hareket ettiğimi, başkası hesabına hareket etmediğimi ve başkası hesabına
hareket etmem halinde, 5549 Sayılı Kanun’un 15inci maddesine uygun olarak kimin hesabına işlem
yaptığımı ve kişinin kimlik bilgilerini TEB Cetelem’e derhal yazılı olarak bildireceğimi kabul, beyan
ve taahhüt ederim.
Ticari Elektronik İleti
Tüketici olarak Şirketinize bildirdiğim ve bildireceğim telefon, e-posta, SMS, MMS, mobil,
elektronik erişim kanallarından herhangi birisi veya birkaçı ile şirketiniz ve Türk Ekonomi Bankası
A.Ş. tarafından pazarlama faaliyetleri dahil her türlü reklam ve bilgi amaçlı bildirimler yapılmasına
onay veririm.
Ticari amaçlı bildirimler almaya devam etmek istemiyorsanız, ……………….. numaralı müşteri
hizmetlerini arayarak ret bildiriminde bulunabilirsiniz.
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ÖDEME PLANI

MÜŞTERİNİN ONAY VERDİĞİ HİZMET BEDELLERİ
Hizmetin Adı
Tahsis Ücreti
Gecikmedeki müşterilere SMS gönderimi
Gecikmedeki müşterilere mektup gönderimi
İhtarname gönderimi (Kefil sayısına göre değişiklik gösterebilir)

Tutarı
0TL (SMS başına)
1,50TL (Mektup başına)

Müşteri tarafından el yazısı ile
“Sözleşmenin ve eklerinin bir
nüshasını elden aldım.” yazabileceği
alan olarak düzenlenmiştir.
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