TÜKETİCİ KREDİSİ ÜRÜN BİLGİ FORMU
ÜRÜNE AİT BİLGİLER:
Tüketici Kredisi
Ay
TL
TL

Ürünün Adı / Tanımı
Süresi (Vadesi)
Kredinin Tutarı
Kredinin Toplam Tutarı

TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI:
MASRAFIN ADI

FAİZ
ORANI

Faiz Oranı (Aylık)

%

Faiz Oranı (Yıllık)

%

Kredi Tahsis Ücreti
Peşin Faiz Tutarı

MASRAF
TUTARI

TL
TL

Temerrüt Faiz Oranı (Aylık)

AÇIKLAMA
Faiz üzerinden % 15 KKDF
ve % 5 BSMV de tahsil
edilmektedir.
Faiz üzerinden % 15 KKDF
ve % 5 BSMV de tahsil
edilmektedir.
% 5 BSMV Hariç
% 5 BSMV Hariç
Akdi faiz oranının %30
fazlasıdır.

Bu ürün bilgi formunda yer alan bilgiler, sözleşme imzalandığı ana kadar geçerlidir. Banka
bilgileri sözleşmede değiştirme hakkını saklı tutar.
Bu ürün bilgi formuna konu tükeci kredisinin kullandırılması sonrasında krediye ilişkin bir hesap
açılması ve bu hesaptan sadece kullandırılacak kredi ile ilgili işlemler yapılması durumunda, bu
hesaptan herhangi bir isim altında ücret veya masraf talep edilmeyecektir. Bu hesap Müşterinin
aksine yazılı talebi olmaması halinde kredinin ödenmesi ile kapanacaktır.
Gerek olması halinde noter masrafları müşteri tarafından ödenecektir.
Kredi talebinin olumsuz sonuçlanması halinde ise müşteri derhal ve ücretsiz olarak bilgilendirilir.
Efektif Yıllık Faiz Oranı Örnek Tablo:
Anapara Tutarı
Vade
Faiz Oranı (Aylık)
Kredi Tahsis Ücreti
Efektif Faiz Oranı (Aylık)
Efektif Faiz Oranı (Yıllık)

TL
ay
%
TL
%
%

Müşterinin talep ettiği kredi tutarı ve süresine uygun olarak hazırlanmış olan örnek geri ödeme
planı işbu forma ekli olarak Müşteriye teslim edilecektir.
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SİGORTA YAPTIRILMASI:
Müşterinin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile açık talebi olmaksızın krediyle ilgili sigorta
yaptırılmayacaktır. 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.
Söz konusu sigortaların yenilenmesi hususunda da sorumluluk Müşteri’ye ait olup, Banka’nın bu
konudaki sorumluluğu bildirim yapmak ve Müşteri’yi bilgilendirmekle sınırlıdır.
Banka, Müşterinin talebi üzerine, bu sözleşmeye göre Müşteri tarafından verilmesi, tesis ve tescil
edilmesi gerekli ipotek, rehin, sigortalanabilir bütün teminatları yangına, nakliye rizikolarına
(Trafik ve Kasko sigortası dahil) aynı şekilde müşterinin hayatını kaybetmesi veya maluliyet
rizikolarına ve gerekli göreceği diğer her türlü rizikolara karşı, sigorta poliçesinde Dain-Mürtehin
olarak gösterilmek suretiyle dilediği sigorta şirketine, dilediği bedel için, sigorta ettirebileceği
gibi, Müşteri tarafından önceden yapılmış olan veya daha sonra Bankanın talebi üzerine müşteri
tarafından yapılacak olan sigorta poliçelerinde Bankanın adının Dain-Mürtehin olarak
gösterilerek, Bankanın uygun bulacağı sigorta bedeli üzerinden sigorta ettirileceğini, Müşteri
kabul ve beyan eder. Her iki şekilde de yapılacak sigorta sebebiyle oluşacak tüm prim ve
masraflarla, bunların gider vergileri müşteriye ait olup, Müşteri bu bedelleri ödemeyi kabul ve
taahhüt eder.
Taşıt teminatlı olarak tüketici kredisi kullanılması halinde, taşıta ilişkin kasko ve zorunlu trafik
sigortaları poliçeleri ayrıca düzenlenerek primleri tahsil edilecektir. Müşterinin mevcut sigorta
poliçelerinin bu krediyle ilişkilendirilebilmesi için, sigorta poliçelerinin krediyle uyumlu olması
gerekir.
Konut teminatlı olarak tüketici kredisi kullanılması halinde, konuta ilişkin konut ve zorunlu
deprem sigortaları poliçeleri ayrıca düzenlenerek primleri tahsil edilecektir. Müşterinin mevcut
sigorta poliçelerinin bu krediyle ilişkilendirilebilmesi için, sigorta poliçelerinin krediyle uyumlu
olması gerekir.
GECİKME VE TEMERRÜT FAİZİ VE ORANI :
Müşteri, bu Sözleşmeden doğan borçların ödenmesinde temerrüde düştüğü takdirde, temerrüdün
doğduğu andan itibaren, borcun Bankaya ödeneceği tarihe kadar geçecek günler için Bankanın
Tüketici Kredisine uyguladığı akdi faiz oranının, %30 fazlasının ilavesiyle bulunacak tutarda
temerrüt faizini, fon ve gider vergisini ödeyecektir.
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 tahsil
edilir.
KREDİ BORCUNUN MUACCELİYETİ, SÖZLEŞMENİN FESHİ ve HESABIN
KESİLMESİ:
Kredi borcu, geri ödeme planına uygun olarak ödenir. Banka, kalan borcun ferileri ile birlikte
tamamını Müşteriden isteme hakkını saklı tutmuş olup, geri ödeme planında yer alan taksitlerden
birbirini izleyen en az iki taksitin ödenmemesi halinde Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun
hükmü doğrultusunda borç muaccel hale getirilir. Bu durumda, Müşteri ve kefiller Bankanın
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uygun göreceği süre içinde borcu derhal ödemeyi kabul ederler. Kredi borcu muaccel hale geldiği
takdirde Banka dilediği şekilde takip yapmakta serbesttir.
Bankanın, alacağını ve ferilerini tahsil amacıyla Müşteri ile koşulların oluşması halinde kefilleri
dilediği takip yoluna başvurarak takibe, davaya, ödeme vasıtalarıyla birlikte ya da ayrı ayrı
teminatları da, tahsilde tekerrür olmamak kaydı ile, alacağın tamamı için nakde çevirmeye hakkı
vardır.
ERKEN ÖDEME:
Tüketici, vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksit ödemesinde bulunabilir veya
kredi
borcunun tamamını ya da bir kısmını erken ödeyebilir. Bu hallerde Banka Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı tarafından yayınlanan “Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği” kapsamında
belirlenen koşullarda gerekli indirimi yapmakla yükümlüdür. 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.

TEMİNATLARIN TÜRÜ VE NİTELİĞİ:
Banka tarafından tahsis edilen ve kullandırılan bu kredinin teminatını oluşturmak
üzere, Bankanın kabul edebileceği, ipotek/taşıt rehni/menkul rehni/kefalet/rehin blokaj /teminat
mektubu/temlik vs. her türlü ayni ve/veya şahsi teminatı vermeyi Müşteri kabul eder. Teminat
tutarının belirlenmesinde Banka tamamen serbesttir.
Müşterinin edimlerine karşılık şahsi teminat alınması halinde her ne isim altında olursa olsun bu
teminat adi kefalet sayılacaktır.
Teminatlara Müşteri’nin temerrüdü ve Tüketicinin
belirtilen şartların oluşması halinde başvurulacaktır.

Korunması

Hakkında

Kanun'da

Müşteri, bu madde kapsamında alınacak teminatların birbirinden bağımsız olarak, Banka'ya
asaleten/kefaleten ve doğmuş/doğacak tüm borçlarının teminatını teşkil edeceğini peşinen kabul
eder.
Müşteri'nin Banka'ya olan tüm borçları sona erdiği takdirde söz konusu teminatlar çözülecektir.
Banka her zaman ek teminat isteme ve/veya teminatların değiştirilmesini talep etme hakkına
sahiptir.
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.
TAHSİLAT ŞEKLİ:
Nakden veya hesaben veya müşterinin talebine ve Bankanın kabulüne bağlı olarak kredili mevduat
hesabının limitinden tahsil edilmek suretiyle yapılır.
Yukarıda özetlenen konular dışında her türlü detaylı bilgi Sözleşme’de yer almakta olup, dikkatle
inceleyebilmeniz ve anlaşılmayan konularda Bankamızdan detaylı açıklama talep edebilmeniz
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amacıyla Tüketici Kredisi Sözleşmesine ek olarak, bu formun bir nüshası tarafınıza teslim
edilmiştir.

CAYMA HAKKI:
Müşteri, ondört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin kredi sözleşmesinden cayma
hakkına sahiptir.
Cayma hakkını kullanan müşterinin krediden faydalandığı hâllerde, müşteri, anaparayı ve kredinin
kullanıldığı tarihten anaparanın geri ödendiği tarihe kadar olan sürede tahakkuk eden faizi en geç
cayma bildirimini Banka’ya göndermesinden sonra otuz gün içinde geri öder. Faiz, akdî faiz
oranına göre hesaplanır. Bu süre içinde ödeme yapılmaması hâlinde ise krediden cayılmamış
sayılır.
Cayma hakkının kullanılması durumunda, müşteri, hesaplanan akdî faiz, bir kamu kurum veya
kuruluşuna ve üçüncü kişilere ödenmiş olan masrafları Banka’ya ödeyeceğini kabul ve taahhüt
eder.
Banka Yetkilileri Adı Soyadı ve İmzası:
Okuyup uygun bulmanız durumunda, bu 2 (iki) nüsha düzenlenmiş formu imzalayarak 1 (bir)
nüshasını saklayınız.
Müşterinin Adı Soyadı ve İmzası:
Tarih:

ICBC TURKEY BANK A.Ş.
ICBC Turkey Bank A.Ş. Genel Müdürlük
Maslak Mah. Dereboyu / 2 Caddesi No: 13 34398
SARIYER / İSTANBUL
Mersis No: 0836004772800050
İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu / 224058
444 00 50 www.icbc.com.tr
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