Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş.’ne

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU
KREDİ VERENE AİT BİLGİLER
Kredi Verenin Unvanı
Mersis No
Adresi
Telefon No ve İletişim Bilgileri

Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş.
0267018932800017
TEM Otoyolu Hadımköy Çıkışı Mercedes
Caddesi No:2 Esenyurt / İSTANBUL
0212 866 65 65

KREDİ ARACISINA AİT BİLGİLER
Kredi Aracısının Unvanı
Mersis No
Adresi
Telefon No ve İletişim Bilgileri

<Bayi unvanı>
<Bayi mersis no>
<Bayi adresi >
<Bayi tel>

SATICIYA AİT BİLGİLER
Araç Satıcısı Unvanı
Kasko Satıcısı Unvanı
Ödeme Korumu Sigorta Satıcısı Unvanı
Bakım Paketi Satıcısı Unvanı
Uzatılmış Garanti Satıcısı Unvanı
Tamirat Satıcısı Unvanı

<Tedarikci ad soyad/unvanı>
<Tedarikci ad soyad/unvanı>
<Tedarikci ad soyad/unvanı>
<Tedarikci ad soyad/unvanı>
<Tedarikci ad soyad/unvanı>
<Tedarikci ad soyad/unvanı>

KREDİYE AİT BİLGİLER
Kredi Türü
Kredi Konusu Ürün
Kredi Tutarı
Kredi Vadesi/ Süresi
Araç Kredisi Toplam Tutarı
Kasko kredisi toplam tutarı
Ödeme Korumu Sigorta Kredisi Toplam Tutarı
Bakım Paketi Kredisi toplam tutarı
Uzatılmış Garanti Kredisi toplam tutarı
Tamirat Kredisi toplam tutarı
Taksit Sayısı

Müşteri imzası :

Belirli Süreli ve Bağlı Kredi Hükmündeki
Otomotiv Ürünleri (Tüketici) Kredisi
<arac adedi><arac durumu>
<Kredi tutarı><Para birimi>
<Vade>

<ödeme toplam tutarı><Para birimi>
<ödeme toplam tutarı><Para birimi>
<ödeme toplam tutarı><Para birimi>
<ödeme toplam tutarı><Para birimi>
<ödeme toplam tutarı><Para birimi>
<ödeme toplam tutarı><Para birimi>

TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI:
MASRAFIN ADI
FAİZ ORANI
MASRAF
AÇIKLAMA
TUTARI
Akdi Faiz Oran
Aylık:
Faiz üzerinden %15 KKDF ve %5
<Aylık akdi faiz %>
BSMV de tahsil edilmektedir.
Yıllık:
Kampanya sebebiyle faizin
< (1+aylık akdi
tamamının veya bir kısmının
fazi)*12
satıcı/ distribütör tarafından
ödenmesi nedeniyle indirimli faiz
uygulanmış olsa bile temerrüt
halinde belirtilen Akdi Faiz
Oranının yüzde otuz fazlasını
geçmemek üzere, gecikme/
temerrüt faizi uygulanacaktır.
Kampanya Faiz Oranı (1+aylık kampanya
Faiz üzerinden %15 KKDF ve
(Yıllık)
fazi)*12>
%5 BSMV de tahsil edilmektedir.
Efektif Faiz Oranı
hesaplama tablosu
Faiz üzerinden %15 KKDF ve
(Yıllık)
iletilecektir % li
%5 BSMV de tahsil edilmektedir.
gosterim olmalı
Temerrüt/ Gecikme
Yıllık:< akdi faiz
Faiz üzerinden %15 KKDF ve
Faiz Oranı
oranın %30
%5 BSMV de tahsil edilmektedir.
fazlası*12>
Aylık: < akdi faiz
oranın %30
fazlası>
Konsolide Kredi
…
Faiz Bileşenleri
(kampanya)
Tahsis Ücreti
< BSMV dahil
BSMV dahildir.
kullandırılan kredi
anaparasının
%0,5’i>< Para
birimi
Diğer Ücret ve
Form ekinde verilecektir.
Komisyonlar
Kredinin Toplam
<toplam ödeme
Maliyeti
tutarı>+<kredi
tahsis ucreti
Bilgilendirme
1 gün
Formunda yer alan
hususların Kredi
Veren için bağlayıcı
olduğu süre

Müşteri imzası :

10.000.-TL’lik örnek bir kredi tutarı için faiz oranının %1, vadenin 12 ay olduğu ve tahsis ücretinin peşin
ödendiği, bir ayın 30 gün kabul edildiği efektif faiz hesaplama tablosu aşağıdadır. Bu tablodaki
bileşenlerden herhangi birinde oluşacak farklılık, efektif yıllık faiz oranında farklılığa neden olabilecektir.
Kredi
Tutarı

Kredi
Vadesi

Ödeme
Sıklığı

10.000

12 Ay

Aylık

Aylık
Faiz
Oranı
%1,0000

BSMV
Oranı

KKDF
Oranı

Faizin
%5'i

Faizin
%15'i

Aylık
Taksit
Tutarı
899,75

Kredi Tahsis
Ücreti (% 0,5
BSMV Dahil)
52,50



CAYMA HAKKI: Müşteri, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatın kendisine tanıdığı
haklar çerçevesinde, Tüketici Kredisi Sözleşmesi’nin imza tarihinden itibaren on dört gün içinde Kredi
Verene yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla bildirimde bulunmak şartıyla, herhangi bir gerekçe
göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin tüketici kredisi sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir.
Müşteri, cayma bildirimini KREDİ VEREN’e göndermesinden sonraki otuz gün içinde anaparayı ve
kredinin kullanıldığı tarihten anaparanın geri ödendiği tarihe kadar olan sürede tahakkuk eden, krediye
uygulanan faiz oranı üzerinden hesaplanmış faizi ve bu tutar üzerinden hesaplanan KKDF ve BSMV’yi
ödemek zorundadır. Bu süre içinde bu ödemelerin tamamen yapılmaması hâlinde, Müşteri Tüketici Kredisi
Sözleşmesi’nden caymamış sayılacaktır. Müşterinin sözleşmeden caymamış sayıldığı durumlarda,
cayma bildiriminde bulunmasından sonraki otuz günlük süreye denk gelen kredi taksitlerinin geç
ödenmesi sebebiyle oluşacak temerrüt faizi müşteri tarafından ödenecektir. Cayma halinde, kamu kurum
veya kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenen masraflar Müşteri’ye ait olup, bu masrafların müşteriye
iadesi söz konusu olmayacaktır. Sözleşme kapsamında bir kamu kurum veya kuruluşuna veya üçüncü
kişilere ödenmiş olan masraflar varsa bunlar da Müşteri tarafından ayrıca ödenmelidir. Müşteri’nin mal
veya hizmet tedarikine ilişkin sözleşmeden cayma hakkının olması ve cayması durumunda, cayma süresi
içinde yukarıda belirtilen şekilde Kredi Verene de talebinizin yöneltilmesi gerekir.



FAİZ ORANI: Belirli süreli tüketici kredisi sözleşmelerinde faiz oranı sabittir. Sözleşmenin kurulduğu
tarihte belirlenen bu oran kredi alan aleyhine değiştirilemez. Ancak herhangi bir kampanya kapsamında
Müşteriye indirimli kampanya faiz oranı uygulanmış olması halinde Müşteri; söz konusu kampanya
şartlarına herhangi bir nedenle aykırı davranması (sigorta poliçelerinin iptali, bakım paketinin iptali vs.)
durumunda Sözleşme’nin imza tarihinden itibaren geçerli olacak ve bu kez sözleşme faiz oranı üzerinden
yeniden hesaplanacak geri ödeme planına uygun olarak ödemelerini yapacaktır. Faiz oranları
yükseldiğinde müşteriye uygulanan faiz oranı yükseltilmemektedir. Kredi faizinin sabit olması taksitlerin
eşit olması sonucunu doğurmayacak olup, müşteri kredi taksit tutarlarını yıl içinde farklı dönemlerdeki
gelirine uygun olarak KREDİ VEREN ile mutabakata varması koşuluyla düzenleyebilir.



ERKEN ÖDEME: Müşteri, vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksit ödemesinde bulunabilir veya kredi
borcunun tamamını erken ödeyebilir. Bu hallerde KREDİ VEREN mevzuata uygun olarak faizin tamamının
veya bir kısmının peşin olarak tahsil edildiği durumlar da dahil olmak üzere gerekli indirimi yapmakla
yükümlüdür. Müşterinin, vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksit ödemesinde bulunması veya kredi
borcunun tamamını ya da bir kısmını vadesinden önce ödemesi durumunda, erken ödeme indirimi
hesaplanırken Müşterinin ödemeyi yaptığı tarih esas alınır. Bu tarih Müşteri aleyhine olacak şekilde
değiştirilemez.



TEMERRÜT: Geri Ödeme Planında gösterilen taksitler başkaca bir ihtara gerek kalmaksızın karşılarında
belirtilen tarihte muaccel olur. Geri Ödeme Planında yazılı vade tarihinin tatil günü olması halinde ödeme,
izleyen ilk iş günü yapılır. Vade tarihinde kısmen veya tamamen ödenmeyen taksitlerin anapara borcuna,
vade tarihinden ödeme tarihine kadar, oranı ilk sayfada belirtilen temerrüt faizi uygulanır. Müşterinin

Efektif Yıllık
Faiz Oranı
%16,4871

birbirini izleyen en az iki taksiti ödemede temerrüde düşmesi halinde, Kredi Veren müşteriye ihtar
göndererek borcun otuz gün içinde ödenmesini talep etmeye, bu süre içinde borcun ödenmemesi halinde
kredi borcunun tamamını muaccel kılmaya yetkilidir. Gecikme faizinden kaynaklanan KKDF ve BSMV ile
her türlü vergi, masraf ve komisyonun da Müşteri tarafından ödenmesi gereklidir. Ödemenin yapılmaması
durumunda Kredi Veren yasal yollara başvurmaya yetkilidir. Bu durumda gecikme faizinin yanı sıra
yargılama/ icra giderleri ile vekalet ücretleri de Müşteri tarafından ödenmek zorunda kalınacaktır. Müşteri,
Tüketici Kredisi Başvuru Formu ve ekindeki bilgilerden herhangi birinin doğru olmadığının anlaşılması,
ödeme gücünü kısmen veya tamamen kaybetmesi, üçüncü şahıslarca hakkında ihtiyati haciz veya haciz
kararı alınmış olması, kendisinden ilave teminat talep edilmesine karşın ilave teminat vermemesi, ölümü
nedeniyle borcun ödenmeme halinin ortaya çıkması, iflası, konkordato mehli talep etmesi, hacir altına
alınması, kayyım tayini nedenleri ile ya da diğer haklı sebeplerin varlığı halinde KREDİ VEREN’nin, borcun
tamamını muaccel kılmaya ve derhal ödenmesini talep etmeye yetkili olduğunu kabul eder.


SİGORTA: Müşteri’nin yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla açık talebi olmaksızın kredi ile ilgili
sigorta yaptırılamaz. Müşteri’nin sigorta yaptırmak istemesi hâlinde, istediği sigorta şirketinden sigorta
yaptırma hakkı bulunmaktadır. Kredi kullanımı aşamasında, KREDİ VEREN anlaşmalı veya KREDİ
VEREN tarafından tavsiye edilen firmalardan “Ödeme Koruma Sigortası/PPI” ve/veya Kasko Sigortası
yaptırmak istemeniz halinde, bu sigortalara ilişkin poliçeleri ayrıca düzenlenerek primleri kredilendirilerek
geri ödeme taksitlerinizle eklenebilecektir. Bu sigorta veya sigortaların yukarıda belirtildiği şekilde alınması
halinde, kredi faizleri özel şartlarda ve rayiç kredi faizlerinden daha düşük belirlenebilir ve kredi
taksitlerinin ödenmesinde temerrüt ve/veya bu poliçelerin tarafınızdan kaynaklanan bir sebeple sözleşme
süresinden önce sona ermesi halinde, temerrüdünüz ve geriye dönük olarak rayiç kredi faizinin ve buna
bağlı ferilerin sizden talep edilmesi söz konusu olacaktır.



GECİKME BİLDİRİM VE BİLGİLENDİRME ÜCRETLERİ: Mektup, kısa mesaj, internet, telefon ve noter
aracılığıyla yapılan gecikme bildirimlerden gönderim masrafı tahsil edilmektedir. Bilgilendirmenin
yapıldığı tarihte geçerli olan ücretler ve bu masraftan kaynaklanan vergiler tahsil edilir.



KREDİYE İLİŞKİN TEMİNATLAR: Kredi Veren tarafından kefil talep edilmesi halinde kefilin sorumluluğu
Türk Borçlar Kanunu’nun adi kefalet hükümlerine tabi olacaktır. Tüketicinin alacaklarına ilişkin verilecek
şahsi teminatlar, diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça, müteselsil kefalet sayılacaktır. Müşteri,
Kefil/Kefillerin ödeme gücünü kaybetmesi veya alınan teminatların değer yitirmesi gibi haklı sebeplerin
varlığı halinde, Kredi Verenin yeni kefil gösterilmesini, ipotek tesis edilmesini, rehin tesis edilmesini ya da
Kredi Verence uygun görülecek başkaca teminat gösterilmesini talep etme hakkının bulunduğunu kabul
eder. Teminat olarak taşıt rehni alınması halinde; müşteri, gerek işbu Kredi Sözleşmesinden gerekse
Kredi Verenle imzalamış olduğu başka sözleşmelerden ve/veya herhangi bir nedenden doğmuş doğacak
borçlarının teminatı olarak belirtilen taşıtı Kredi Verene rehnettiğini kabul beyan ve taahhüt eder. Kredi
Verenin kredi geri ödemelerini bir kıymetli evraka bağlaması halinde, nama yazılı ve her bir taksit ödemesi
için ayrı ayrı olacak şekilde senet düzenlenebilir. Buna aykırı olarak düzenlenen senetler müşteri
yönünden geçersiz olacaktır.



DEVLETE ÖDENEN VERGİ VE FONLAR: Masraf, ücret ve faiz tutarları üzerinden % 5 BSMV, faiz
niteliğinde tahsil edilen komisyonlar üzerinden ise ayrıca % 15 KKDF tahsil edilmektedir. Yukarıda
özetlenen konular dışında her türlü detaylı bilgi ekte tarafınıza verilen “Kredi ve Rehin Sözleşmesi” ve
“Ödeme Planı” taslağında yer almaktadır. Sair bilgileri şirketimizin internet sitesinden ve şirketimiz yetkili
uzmanlarından alabilirsiniz. Kredi almak istemeniz ve kredinizin onaylanması halinde, kredi sözleşmesinin
tüm şartları karşılıklı olarak müzakere edilerek, mutabakatla tespit olunacaktır.

DİĞER BİLGİLENDİRMELER
 Kredi Verenin, haklı sebeplerin varlığı halinde müşteriye tahsis ettiği krediyi kullandırmama hakkı
saklıdır. Kredi talebinin olumsuz sonuçlanması halinde müşteri derhal ve ücretsiz olarak Kredi Veren
tarafından bilgilendirilir.
 Müşteri, Kredi Verene vermiş olduğu Müşteri Kredisi Başvuru Formu ve eklerindeki bilgi ve belgelerin
doğru olduğunu kabul ve taahhüt eder.
 Kredi faiz oranı vade sonuna kadar kampanya şartlarına aykırılık hali dışında Müşteri aleyhine
değiştirilemez. Piyasa faizleri yükseldiğinde müşteriye uygulanan faiz oranı yükseltilmez.
 Müşteri lehine veya aleyhine yapılan herhangi bir bildirim ve işlem nedeniyle noter masrafı doğması
halinde Müşteri iş bu noter masrafını ve bu masraftan kaynaklanan vergileri ödemekle yükümlüdür.
 Kredi Sözleşmesinin imzalanmasından itibaren sözleşme şartları müşteri aleyhine değiştirilemez.
 Müşteri bu formda yer alan bilgileri okuyup anladığını ve bu formun bir nüshasını almış olduğunu kabul
eder.
Okuyup anlamanız ve uygun bulmanız durumunda, bu 2(iki) nüsha düzenlenmiş formu imzalayarak 1(bir)
nüshasını saklayınız.
“Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formunun bir nüshasını ve eklerini elden teslim aldım.”
Yukarıdaki metin müşterinin el yazısıyla yazılmalıdır

<Sözleşme Tarihi><-1 iş günü>
<Müşteri Ad/Soyad>
imza

Mercedes – Benz Finansman Türk A. Ş.

EKLER:
Ek 1 - Kredi ve Rehin Sözleşmesi taslağı
Ek 2 - Detaylı Ödeme Planı Taslağı

