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Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, ilgili kanun ve yönetmelik uyarınca tüketiciye kredi 
koşulları hakkında genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. 

Tüketici Kredisi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanun‘un 23/1 inci maddesinde belirtilen asgari unsurlar ile krediye ilişkin diğer hususları 
düzenlemektedir. Buna göre, sözleşmede ve sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası 
hükmündeki Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Ürün Bilgi formu ve Ödeme Planı/Planları’nda; 
kredi tutarı, kredinin sabit faizli olduğu, vadesi (taksit sayısı), toplam geri ödeme tutarının 
dağılımı, kredi faizi, yıllık maliyet oranı, kredinin kullanılması, ödeme planı, vergi ve 
masrafların kime ait olduğu, cayma hakkı ve diğer hükümler ile sözleşmenin düzenlenme 
tarihine ilişkin hükümler yer almaktadır. 

Tüketici kredisi kullanmak için, bu Bilgi Formu ve Tüketici Kredisi Sözleşmesi’ni dikkatle 
inceleyip değerlendirmenizi rica ederiz. 

Madde 1.TANIMLAR 
 

İşbu Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formunda; 

Banka (Kredi Veren): Fibabanka A.Ş.'yi ifade eder. 

Borçlu: Banka tarafından kendisine tüketici kredisi tahsis edilen, bu krediyi kullanma 
yetkisine sahip olan ve bu Sözleşmeyi Borçlu sıfatı ile imzalayan gerçek veya tüzel kişiyi 
tüketiciyi ifade eder. 

Akdi faiz oranı: Tüketici kredisi sözleşmesinde krediye uygulanan yıllık faiz oranını, 

 
Bağlı kredi sözleşmesi: Tüketici kredisinin münhasıran belirli bir malın veya hizmetin 

tedarikine ilişkin bir sözleşmenin finansmanı için verildiği ve bu iki sözleşmenin objektif 

açıdan ekonomik bir birlik oluşturduğu sözleşmeyi, 

 
Efektif yıllık faiz oranı: Kredinin toplam maliyetinin, kredinin yıllık yüzde değeri olarak 

hesaplanması sonucu ortaya çıkan yıllık maliyet oranını, 

 
Erken ödeme: Tüketicinin, kredi verene borçlandığı toplam tutarı veya vadesi gelmemiş bir 

veya birden çok taksidi vadesinden önce ödemesini, 

 
Kredi aracısı: Ticari veya mesleki amaçlarla tüketicilere kredi sözleşmesi sunan veya teklif 

eden; kredi sözleşmeleri için hazırlık çalışmaları yaparak tüketicilere yardım eden ya da kredi 

veren adına tüketicilerle kredi sözleşmesi kuran gerçek ya da tüzel kişiyi, 

Kefil: Banka tarafından talepleri üzerine kendilerine imzalayacakları tüketici kredisi 
sözleşmesi çatısı altında tüketici kredisi tahsis edilecek olan Borçlu ile birlikte mezkur 
sözleşmeleri imzalayacak olan ve bu sözleşmeden doğacak her türlü borçlardan ve 
yükümlülüklerden ve bu formda belirtilen tüm mükellefiyetlerden Borçlu ile birlikte sorumlu 
olacak gerçek veya tüzel kişidir. 

Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi ifade 
eder. 
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Tüketici Kredisi Sözleşmesi: Tüketici kredisi sözleşmesi, kredi verenin tüketiciye faiz veya 
benzeri bir menfaat karşılığında ödemenin ertelenmesi, ödünç veya benzeri finansman 
şekilleri aracılığıyla kredi verdiği veya kredi vermeyi taahhüt ettiği sözleşmeyi ifade eder. 

 

Madde 2 .CAYMA HAKKI 
07/11/2013 tarihinde yayınlanan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile 
Tüketicilere kredi kullandırım tarihinden itibaren on dört gün içinde herhangi bir gerekçe 
göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin tüketici kredisi sözleşmesinden cayma hakkı 
tanınmıştır. 

 

Cayma Hakkı Süresi içinde Banka’ya yazılı olarak iletilmediği takdirde geçersiz olup, Borçlu 
ve Kefil / Kefiller Cayma Hakkı konusunda Banka tarafından 
bilgilendirildiğini/bilgilendirildiklerini kabul ve beyan ederler. Cayma hakkını kullanan 
tüketicinin krediden faydalandığı hâllerde, tüketici, anaparayı ve kredinin kullanıldığı tarihten 
anaparanın geri ödendiği tarihe kadar olan sürede tahakkuk eden faizi ve vergileri en geç 
cayma bildirimini Banka’ya göndermesinden sonra otuz gün içinde ödeme yükümlülüğü 
bulunmaktadır. Bu süre içinde ödeme yapılmaması hâlinde tüketici kredisinden cayılmamış 
sayılır. 

 

Madde 3.FAİZ ORANI 
Belirli süreli tüketici kredisi sözleşmelerinde faiz oranı sabit olarak belirlenir. Sözleşmenin 
kurulduğu tarihte belirlenen bu oran tüketici aleyhine değiştirilemez. 

 

Tüketici kredisi sözleşmelerinde, akdî faiz, efektif yıllık faiz veya kredinin toplam maliyetinin 
yer almaması durumunda, kredi tutarı faizsiz olarak sözleşme süresinin sonuna kadar 
kullanılır. Efektif faiz oranı, olduğundan düşük gösterilmişse, kredinin toplam maliyetinin 
hesaplanmasında esas alınacak akdî faiz oranı, düşük gösterilen efektif faiz oranına uyacak 
şekilde yeniden belirlenir. Bu hâllerde ödeme planı, yapılan değişikliklere göre yeniden 
düzenlenir. 

 

Madde 4.SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 
 

Belirli süreli kredi sözleşmesinin şartları, tüketici aleyhine değiştirilemez. Belirsiz süreli kredi 
sözleşmelerinde faiz oranında değişiklik yapılması hâlinde, bu değişikliğin yürürlüğe 
girmesinden otuz gün önce, tüketiciye kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla 
yazılı olarak bildirilmesi zorunludur. Bu bildirimde, yeni faiz oranının yürürlüğe girmesinden 
sonra yapılacak ödemelerin tutarı, sayısı ile aralıklarının değişmesine ilişkin ayrıntılara yer 
verilir. Faiz oranının artırılması hâlinde, yeni faiz oranı geriye dönük olarak uygulanamaz. 

 
Tüketici, bildirim tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde borcun tamamını ödediği ve 
kredi kullanmaya son verdiği takdirde faiz artışından etkilenmez. 

 

Madde 5.ERKEN ÖDEME 
Tüketici, vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksit ödemesinde bulunabilir veya kredi 
borcunun tamamını erken ödeyebilir. Bu hallerde kredi veren, erken ödenen miktara göre 
gerekli tüm faiz ve diğer maliyet unsurlarına ilişkin indirim yapmakla yükümlüdür. 

 

Muaccel kılınan taksitlerin hesaplanmasında faiz, komisyon ve benzeri masraflar dikkate 
alınmaz. 
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Tüketicinin, 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 tüketicinin ödemeyi yaptığı tarih esas alınır. Bu tarih tüketici aleyhine 
olacak şekilde değiştirilemez. 

 
Kredinin tamamının erken ödenmesi taksit tarihinde yapılıyorsa vadesi gelen taksit ödemesi 
ile birlikte geriye kalan taksit tutarları içerisindeki anapara borcu ve varsa o tarihe kadar 
tahsil edilmemiş faiz, vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülükler tahsil edilir. 

 
Kredinin tamamının erken ödenmesi, iki taksit arasında yapılıyorsa; ödeme planında yer 
alan en son ödenmiş taksit tarihiyle erken ödeme işleminin gerçekleştiği tarih arasında,  
anaparaya işleyen faiz tutarı, en son ödenmiş taksit tarihi itibarıyla geriye kalan taksit 
tutarları içerisindeki anapara borcu ve varsa o tarihe kadar tahsil edilmemiş faiz ile vergi, 
harç ve benzeri yasal yükümlülükler tahsil edilir 

 

Madde 6.SİGORTA YAPTIRILMASI 
Müşterinin kullanacağı kredi ile ilgili olarak hayat sigortası ve/veya diğer sigortaları 
yaptırması tercihe bağlıdır. 

 

Tüketicinin yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla açık talebi olmaksızın kredi ile ilgili 
sigorta yaptırılamaz. Tüketicinin sigorta yaptırmak istemesi hâlinde, istediği sigorta 
şirketinden sağladığı teminat, Banka  tarafından kabul edilmek zorundadır. 

Kredi borcu vadesinden önce veya vadesinde son bulduğunda, kalan sigorta süresine 
ilişkin ‘’Hayat Sigortası Primleri’’ Borçlu’nun yazılı iptal talebi üzerine gün esaslı olarak 
hesaplanıp Borçlu’ya iade edilecektir. 

Kredi kullanımı aşamasında müşterinin Bankadan, hayat sigortası, ferdi kaza sigortası 
yaptırmak istemesi halinde, bu sigortalara ilişkin poliçeleri ayrıca düzenlenerek primleri 
tahsil edilecektir. Müşterinin mevcut sigorta poliçelerinin bu krediyle ilişkilendirilebilmesi 
için, sigorta poliçelerinin krediyle uyumlu olması gerekir. 

Madde 7.TEMERRÜT VE HUKUKİ SONUÇLARI: 
 

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 iş günü yapılır. Vade tarihinde ödenmeyen taksitlerin anapara 
borcuna, vade tarihinden ödeme tarihine kadar, işbu formda belirtilen temerrüt faizi 
uygulanır. Müşterinin birbirini izleyen en az iki taksiti ödemede temerrüde düşmesi halinde, 
Banka müşteriye ihtar göndererek borcun otuz gün içinde ödenmesini talep etmeye, bu 
süre içinde borcun ödenmemesi halinde kredi borcunun tamamını muaccel kılmaya 
yetkilidir. 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 Bankanın, 
borcun tamamını muaccel kılmaya ve derhal ödenmesini talep etmeye yetkili olduğunu 
kabul eder. 
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Madde 8.TEMERRÜT FAİZİ HESAPLAMASI: 

İşbu kredinin geri ödemelerinde gecikme olması veya temerrüde düşülmesi halinde 
temerrüt faizi oranı akdi (baz) faiz oranının %30 fazlası olarak hesaplanacaktır. 

 
Tüketicinin temerrüde düşmesi ya da geç ödemede bulunması durumunda, geç ödenen 
tutar içinde yer alan anapara tutarı üzerinden gecikme faiz oranı ile geç ödenen gün sayısı 
dikkate alınarak bulunacak faiz ve bu faiz üzerinden hesaplanacak vergi, harç ve benzeri 
yasal yükümlülükler toplamını tüketiciden talep edebilir. Tüketiciden talep edilebilecek 
gecikme faizi hesaplanırken tüketicinin ödemeyi yaptığı tarih esas alınır. Bu süre hiçbir 
şekilde tüketici aleyhine olacak şekilde değiştirilemez. 

 

Madde 9.KREDİNİN KULLANDIRILMASI 
Banka’nın Borçlu’ya tahsis ettiği krediyi kullandırıp kullandırmama, kullandırma koşullarını 
belirleme, icabında değiştirme, krediyi dondurma veya limitini azaltma hakları saklıdır. 

 

Madde 10.KREDİYE İLİŞKİN TEMİNATLAR: 
Müşteri, gerek bu Tüketici Kredisi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu akabinde imzalayacağı 
Tüketici Kredisi Sözleşmesinden gerekse Bankayla imzalamış olduğu başka 
sözleşmelerden ve/veya herhangi bir nedenden doğmuş doğacak borçlarının teminatı olarak 
gayrimenkulü, mütemmim cüzü ve teferruatı ile birlikte Bankaya, Bankanın belirleyeceği 
tutar üzerinden 1. derece, 1. sırada Bankanın tercihine bağlı olarak anapara ya da üst sınır 
ipoteği tesisini kabul ve taahhüt eder. Banka tarafından kefil talep edilmesi halinde kefilin 
sorumluluğu Türk Borçlar Kanunu’nın adi kefalet hükümlerine tabi olacaktır. Müşteri, 
Kefil/Kefillerin ödeme gücünü kaybetmesi veya alınan teminatların değer yitirmesi gibi haklı 
sebeplerin varlığı halinde, Bankanın yeni kefil gösterilmesini, ipotek tesis edilmesini, rehin 
tesis edilmesini ya da Bankaca uygun görülecek başkaca teminat gösterilmesini talep etme 
hakkının bulunduğunu kabul eder. Teminat olarak taşıt rehni alınması halinde; müşteri, 
gerek işbu Tüketici Kredisi Sözleşmesinden gerekse Bankayla imzalamış olduğu başka 
sözleşmelerden ve/veya herhangi bir nedenden doğmuş doğacak borçlarının teminatı olarak 
belirtilen taşıtı Bankaya rehnettiğini kabul beyan ve taahhüt eder. Bankanın 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. 

 

Madde 11.KREDİ FAİZİ, VERGİ VE MASRAFLAR 
Borçlu, Tüketici Kredisi Sözleşmesi’nde belirtilen kredi borcu için, Tüketici Kredisi 
Sözleşmesinin eki ve ayrılmaz bir parçası mahiyetindeki ilgili belgelerde belirtilen oran ve / 
veya oranlarda tahakkuk ettirilecek Kredi Faizini, Kredi Faizi üzerinden KKDF’yi ve BSMV’yi 
taksit ödeme tarihlerinde kur artışından doğacak KKDF’yi ve BSMV’yi ödemeyi kabul ve 
taahhüt eder. Aylık taksit tutarı anapara, kredi faizi, KKDF ve BSMV’yi içerecektir. 

 

Madde 12.BİLDİRİM VE BİLGİLENDİRME ÜCRETLERİ 
Mektup, kısa mesaj, internet, telefon, noter ve PTT aracılığıyla yapılan  gecikme  
bildirimlerden bankanın maliyeti kadar masraf tahsil edilmektedir. Bilgilendirmenin yapıldığı 
tarihte geçerli olan ücretler tahsil edilir. 

 
Kredi talebinin olumsuz sonuçlanması halinde, Tüketici derhal ve ücretsiz olarak 
bilgilendirilecektir
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Madde 13.DEVLETE ÖDENEN VERGİ VE FONLAR: 

Masraf, ücret ve komisyon tutarları üzerinden %5 BSMV, faiz niteliğinde tahsil edilen 
komisyonlar üzerinden ise ayrıca %15 KKDF tahsil edilmektedir. 

 

Madde 14.VADESİZ TL HESABIN KAPATILMASI: 
İşbu sözleşmeye ilişkin yeni bir hesap açılması ve bu hesaptan sadece kredi ile ilgili 
işlemler yapılması kaydıyla, müşteriden bu hesaba ilişkin herhangi bir isim altında ücret 
veya masraf talep edilmeyecektir. Bu hesap, müşterinin aksine yazılı talebi olmaması 
hâlinde kredinin ödenmesi ile Banka tarafından kapatılacaktır 

 

Madde 15.TAHSİLAT ŞEKLİ 
Nakden, hesaben veya müşterinin talebine ve Bankanın kabulüne bağlı olarak kredi kartı 
hesabına borç kaydedilmek veya kredili mevduat hesabı limitinden tahsil edilmek suretiyle 
yapılır. 

 

Madde 16.SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 
Tüketici Kredisi Sözleşmesinin imzalanmasından itibaren sözleşme şartları müşteri aleyhine 
değiştirilemez. 

 

KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER  

Müşteri Adı ve Soyadı: «NAMESURNAME» 

Müşteri Numarası: «CUSTOMERNUMBER» 

Kredi Türü «CREDITTYPE» 

Kredi Tutarı (TL) «CREDITAMOUNT»  

Vade (Ay) «INSTALLMENTNUMBER» 

Ödeme Planı Tipi «PERIODCODE» 

BSMV Oranı (%) «BSMVRATE»  

KKDF Oranı (%) «KKDFRATE»  

Kredi Aylık Geri Ödeme 
Tutarı (TL) 

«INSTALLMENTAMOUNT» 

TAHSİL EDİLECEK FAİZ, 
ÜCRET, MASRAF VE 
KOMİSYON 

 
ORAN 

 
TUT
AR 

 
AÇIKLAMA 

Akdi (Baz) Faiz Oranı (Aylık) 
(%) 

 «CREDITINTERESTR
ATE» 

 
- 

Faiz üzerinden %15 
KKDF ve %5 BSMV 
tahsil edilmektedir. 

Akdi (Baz) Faiz Oranı (Yıllık) 
(%) 

 «CREDITINTEREST» - - 

«TableStart:INSURANCETAB
LE»«TEXT1»(TL) 

-  «PRICE1»  «TableEnd:INSURANCE
TABLE»  

Peşin Faiz (Brüt) - - 
Kredi tutarı üzerinden 

hesaplanmaktadır. 

 
Efektif Yıllık Faiz Oranı/Yıllık 
Maliyet Oranı (%)* 

 «EFFECTIVEINTERE
STRATE» 

 
- 

Sigorta Poliçe Primleri 
hariç diğer ücretler 

üzerinden 
hesaplanmıştır. 
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Temerrüt Faizi Oranı (Aylık) 
(%) «OVERDUERATE» - 

Akdi baz faiz oranının 
%30 fazlası 

hesaplanarak bulunur. 

Temerrüt Faizi Oranı (Yıllık) 
(%) 

 
«TOTALOVERDUEINT

EREST» 

 
- 

Faiz üzerinden %15 
KKDF ve %5 BSMV de 

tahsil edilmektedir. 

 
Kredi Tahsis Ücreti (TL) 

 
- 

 «COMMISSION
AMOUNT» 

Kullandırılan kredi 
anaparasının binde 

beşini aşmayacaktır. 
BSMV dahildir. 

 
 

Ekspertiz Ücreti (TL) 

 
 

- 
 «EXPERTISEV

ALUE» 

Kamu kurum veya 
kuruluşuna veya 

üçüncü kişilere ödenen 
masraflar Müşteri'ye 

aittir. 
 

Taşınır Taşınmaz Rehin 
Tesis Ücreti (İpotek Tesis 
Ücreti) (TL) 

 
 

- 
 «TOPLAMIPOT

EKTUTARI» 

Kamu kurum veya 
kuruluşuna veya 

üçüncü kişilere ödenen 
masraflar Müşteri'ye 

aittir. 

Dekont Ücreti (TL) - - Alınmamaktadır. 
 

Gecikme Bildirim 
ve Bilgilendirme Ücretleri 
(TL) 

 
 

- 

 
 

- 

Kamu kurum veya 
kuruluşuna veya 

üçüncü kişilere ödenen 
masraflar Müşteri'ye 

aittir. 

 
 

 
Borcu Yoktur Yazısı 

 
 

 
- 

 
 

 
- 

Müşterinin geçmişe 
yönelik kredi ilişkisini 

bildirir yazı talep 
etmesi halinde tahsil 
edilecektir. İlk defa 
verilen yazılar için 

ücret tahsil 
edilmeyecektir. 

 
 

 
Geçmiş Dönem Dekont/ 
Belge Verilmesi 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

Geçmiş dönem işlem 
dekontu/belgesi 

(dekont/belge 
düzenleme tarihinden 1 
yıla kadar olan işlemler 

hariç) talep edilmesi 
durumunda 

dekont/belge başına 
tahsil edilecektir. 
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İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 

 

 

Efektif yıllık faiz oranının hesaplanması amacıyla kullanılan bütün bileşenleri belirten temsili 
örnek ve tüketici tarafından ödenecek toplam tutara ilişkin tablo: 
 

 
Toplam 

Borç Tutarı 

Toplam 
Anapara Tutarı 

 
Toplam 

Faiz Tutarı 

Toplam 
(Vergi + Fon ) 

Tutarı 

Toplam 
Diğer 

Giderler 

 «SUM»  «CAPITALTOBES
UBTRACTED» 

 «INTERESTCH
ARGED» 

 «TOTALAMOUNT1»  «TOTALEXP
ENSE» 

 

İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda krediye ilişkin verilen bilgiler, Formun müşteriye 
verilmesinden itibaren 3 işgünü için geçerlidir. 
 

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. 

 
Tüketicinin talep ettiği kredi tutarı ve süresi esas alınarak kredi verenin uygulamakta 
olduğu akdi faiz oranına göre hazırlanan ve örnek ödeme planı: 

 
«INSTALLMENTNUMBER» Aylık Ödeme Planı Örneği 

 

 

 
Kredi Tutarı (TL) 

 

 
Vade (Ay) 

 

Akdi Faiz 
Oranı (%) 

 

Aylık Taksit Tutarı 
(TL) 

 
«INSTALLMENTN

UMBER» Aylık 
Sonunda 

Ödenecek Toplam 
Tutar (TL) «LOANAMOUNT» «INSTALLM

ENTNUMBE
R» 

«BAZFAIZORA
NI»% 

«INSTALLMENTAMO
UNT» 

«SUM» 

 

 

( Müşterinin kendi el yazısı ile: Sözleşme öncesi bilgi formu ve örnek ödeme planının bir 
nüshasını teslim aldım ibaresi eklenmelidir ) 

 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Borçlu / Müşteri Adı Soyadı: 

Adresi: 

 

İmza: Krediyi Açan Şube Kaşe/İmza 
 
 

Tarih:……/……/20……
 


