TEKSTĠL BANKASI A.ġ.
KONUT FĠNANSMANI SÖZLEġME ÖNCESĠ BĠLGĠ FORMU
KREDĠ VERECEK KURULUġ : TEKSTĠL BANKASI A.ġ.

KREDĠ TALEBĠNDE BULUNAN

-

HESAP NO / KREDĠ TÜRÜ

-

IBAN N
TALEP OLUNAN KREDĠ TUTARI
TALEP TARĠHĠ

-

-

-

-

Krediniz ile birlikte satın alabileceğiniz Hayat Sigortası ve Konut Sigortası poliçeleri isteğe
bağlı sigortalar olup yaptırılması zorunlu değildir.
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1. SABĠT FAĠZLĠ KONUT FĠNANSMANI:
Banka tarafından belirlenen ve ilan edilen, banka ve müĢterinin karĢılıklı mutabakatı
sonucunda uygulanan ve yine bu karĢılıklı mutabakat olmaksızın değiĢtirilemeyen bir faiz
oranı ile kullanılabilen ürün çeĢitidir.
Sabit faizli ürünlerde, tüketici eĢit taksitli, artan taksitli, azalan taksitli veya belirli süre
ödemesiz seçenekleri kullanabilecektir. Belirli süre ödemesiz seçeneğinde, ödemesiz
geçilen aylardaki faiz ilk taksite yedirilecek, faize faiz iĢletilmeyecektir. Sabit faizli kredi
kullanmanız durumunda, piyasadaki faiz oranı dalgalanmalarından etkilenmeniz sözkonusu
olmayacaktır. Faiz oranları düĢse dahi, kredi faiz oranınız sabit kalacaktır.
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SABĠT FAĠZLĠ KONUT FĠNANSMANI SEÇENEĞĠ:
Kredinize ĠliĢkin Bilgiler:
Anapara Tutarı

-

Taksit
Tutarı
Vade

-

AY

Aylık Sabit Faiz Oranı
Dosya Masrafı
Ekspertiz Ücreti
Sigorta Masrafı
Ġpotek Tesis Ücreti
Yetki Belgesi/Vekaletname
Ücreti

% .-

Aylık Taksit Tutarı (*)

-

Yıllık Geri Ödeme Tutarı
Toplam Faiz Tutarı
Toplam Geri Ödeme Tutarı

-

-

Faiz oranınız, kredinizin vade sonuna kadar sabit kalacaktır. Kredinizin, yukarıdaki tabloda yer alan
% 11.16
verilere göre hesaplanmış yıllık faiz oranı% 10.92
yıllık maliyet oranı
'dir.
Tüm krediler için tabloda yer alan ödeme planına ilişkin bilgiler ve yıllık maliyet oranı eşit taksitli
ödeme planına göre hesaplanmaktadır.
(*) Esnek ödemeli kredi kullanmanız durumunda, ara ödeme, taksit öteleme gibi özel ödeme
koşullarınız, bunların tutar ve tarih detayları ödeme planınızda yer alacaktır.
Sigorta Bedelleri, 100.000 TL değerinde ortalama bir konuta göre hesaplanmış olup, yaklaşık ferdi
kaza, konut ve DASK sigorta bedelleri toplamını ifade etmektedi. Sigorta bedelleri; kredi tutarı, kredi
konusu konutun lokasyonu ve m2'sine göre değişkenlik göstermektedir. İpotek Tesis Ücreti yaklaşık
olarak ifade edilmiş olup, konutun yeri ve gerçekleşecek işlem
çeşitliliğine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.
Geri ödeme tablonuzdaki tarih ve tutarlar haricinde, erken geri ödeme yapmanız ya da kredinizi
vadesinden önce kapatmanız durumunda, erken ödeme yapılan toplam meblağ içerisindeki anapara
tutarı üzerinden %2 oranında erken kapama ücreti ödemeniz gerekecektir.
10.000 TL baz alınarak 5,10 ve 20 yıllık vadeler için hazırlanmış olan örnek ödeme planları özet
olarak aşağıda yer almaktadır
10.000 TL için Örnek Geri Ödeme Tablosu
Faiz Oranı: % .Aylık Taksit Tutarı

5 yıl
20 yıl
-

Toplam Geri Ödeme Tutarı

-

10 yıl
-

-

-

-
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2. TEMĠNATLAR:
Kredinizin teminatı olarak, konut ipoteği ve Bankanın uygun göreceği sair teminatlar alınacaktır.
3. ÖDEMELERDE GECĠKME DURUMU:
Ödemelerde temerrüde düşülmesi durumunda gecikme faiz oranı, sabit faizli kredi sözleşmelerinde
akdi faiz oranının, değişken faizli kredi sözleşmelerinde ise o kredi için temerrüt tarihinde
uygulanmakta olan cari faiz oranının %30 fazlasını geçmemek üzere belirlenmektedir.
Muacceliyet uyarısında bulunulmasına rağmen Müşteri ihtarname belirtilen süre içinde talep
edilen bedelin tamamını ödemez ise, Banka müşteri ve kefil hakkında dilediği takip yoluna
başvurarak alacağın tahsilini talep edebilir.
4. MASRAFLAR
·Konut değerinin tespiti için ekspertiz ücreti ve ipotek tesisi için de ipotek tesis ücreti banka
tarafından duyurulan güncel Hizmet Ücret Komisyon Tarifesi'nde yer alan tutarlar üzerinden
alınmaktadır. Müşteri, kredinin onaylanmaması veya kendisinin kredi kullandırımından vazgeçmesi
durumunda dahi ekspertiz ücretini ödeyeceğini taahhüt eder.
·Kredi vadesi boyunca devam edecek şekilde; zorunlu deprem sigortası (DASK), yangın
sigortası ve ferdi kaza sigortası, dain-i mürtehin Tekstil Bankası A.Ş. olmak kaydıyla, Banka
veya başka bir sigorta şirketi aracılığıyla yaptırılabilir. Bu sigortaların prim bedelleri ve sair
masrafları müşteriye aittir.
* Ferdi Kaza Sigortası Primi :..............................................
* Konut Sigortası Primi: ......................................................
* DASK Tutarı Primi : ..........................................................
* Bankamız aracılığıyla düzenlenmesi durumunda geçerli prim tutarları.
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5. DĠĞER
·Banka ve tüketici arasında akdedilen sözleşmede belirlenen şartlar sözleşme süresi içerisinde
tüketicinin aleyhinde değiştirilemez.
·Belirli bir konutun satın alınması ya da belirli bir satıcı ile yapılacak satış sözleşmesi şartı ile verilen
kredi bağlı kredidir. Bağlı kredilerde: Banka, ayıplı mal ve tüketicinin seçimlik haklarından
dolayı teslim tarihinden itibaren 1 yıl süreyle ve konutun hiç ya da zamanında teslim edilememesinden
dolayı satıcı ile birlikte tüketiciye karşı, kullandırılan kredi miktarı kadar müteselsilen sorumludur. Bu
sorumluluk, banka verilen kredileri ipotek finansmanı kuruluşlarına, konut finansmanı fonlarına veya
ipotek teminatlı menkul kıymet havuzlarına devretse dahi devam etmektedir.
·Banka'nın ödemeleri kıymetli evrağa bağlaması ya da kıymetli evrak kabul ederek teminat altına
alması kesinlikle yasaktır. Buna rağmen böyle bir uygulama yapılması durumunda, tüketicinin
kıymetli evrağı bankadan geri isteme hakkı bulunmaktadır. Banka'nın sözkonusu evrağı başkasına
devri nedeniyle tüketicinin uğradığı zararı karşılama yükümlülüğü bulunmaktadır.
Kredi baĢvurum ile ilgili olarak iĢbu sözleĢme öncesi bilgi formu'nu teslim aldım.
(bu ifade müşteri elyazısı ile alınacaktır)

Ad - Soyad:
Tarih:
Ġmza:
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