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 OTOMOTİV KREDİSİ - SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU 
 
 

Sayın Müşterimiz;   Kullanmak istediğinizi bildirdiğiniz be l i r l i  sü re l i  ve  bağ l ı  k red i  hükmündek i  bireysel otomotiv ürünleri kredisinin ana 
hatları hakkındaki bilgiler aşağıda bulunmaktadır. Gerekli araştırmaları yapıp aşağıdaki açıklama ve bilgilerle bilahare imzalayacağımız Sözleşme ve 
formları ve şartları dikkatle okuyarak, ve nihayetinde tüm şartları bizimle müzakere ederek Sözleşmenizi imzalamanızı beklediğimizi bilgilerinize 
sunuyoruz. Kredi itibar değerlendirmenizin olumsuz olması halinde t a r a f ı m ı z c a  derhal ve ücretsiz olarak bilgilendirileceksiniz. Krediniz sabit 
faizli olarak kullandırılacağından Sözleşmenin Şirketimiz için  tekemmülünden  sonraki  faiz  oranı  değişikliklerinden etkilenmeyeceksiniz. 
 
KREDİ ŞARTLARI VE ÖDEME PLANI (Detaylı Geri Ödeme Planı Örneği Ektedir)  
Kredi Tutarı/Ana Para:   TL  Taksit Sayısı:  İlk Ödeme Tarihi: ../../….   Son Ödeme Tarihi: ../../…. 
Sözleşme Süresi/Vade:   Ay (Sözleşme hükümlerinin geçerliliği borcun tamamen ödenmesine kadar devam eder.) 
Akdi Faiz Oranı (Aylık-Yıllık Basit): %  / % 
Yıllık Maliyet(Efektif Faiz ) Oranı : %       Temerrüt(Gecikme) Faiz Oranı(Aylık-Yıllık) : %  / % 
Aylık Taksit :   TL    Yıllık Geri Ödeme Tutarı : TL    Toplam Geri Ödeme (ve rehin) Tutarı :  TL 
Toplam Faiz Tutarı : TL    Toplam KKDF ve BSMV Tutarı :  TL  Kredi Tahsis Ücreti :  TL + BSMV() TL     
Sözleşme Konusu olan ve rehnedilecek Ürünler a) Araç :  

   b) Kredi Koruma Sigortası Bedeli : (Kredi Koruma Sigortası Satıcısı: ..............Sigorta A.Ş./acentesi)  
c) Kasko Sigorta Bedeli : 0,00    (Kasko Satıcısı: .......Sigorta A.Ş./acentesi)             d)  Uzatılmış Garanti Bedeli: 0,00 
TEMSİLİ MALİYET TABLOSU (Talep ettiğiniz kredi tutarına ait faiz oranına göre hesaplanmıştır.Reel bilgiler için yukarıya bakınız. ) 
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Sözleşmedeki maddeler hakkında : 
Madde 1) Sözleşmenin taraflarını içermekte olup, Şirketimizin ünvanı, size ve varsa Kefillere ait bilgiler yer almaktadır. 
Madde 2) Yukarıda belirtilen rakamsal ve oransal şartlarla birlikte, Sözleşme ve aynı zamanda kredi tarihini, aylık ve yıllık akdi faiz oranını, varsa 
sizin adınıza sizden tahsil edilerek devlete ödenen ve taksitlerinize dahil edilen Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) oranını ve Kaynak Kullanımı 
Destekleme Fonu (KKDF) oranını, Geri Ödeme Planını içermektedir. Diğer maliyet kalemleri bölümünde ise; normal koşullarda Sözleşme tarihinden 1 ay 
sonra başlayacak olan ilk taksidinizin daha ileri bir tarihte başlamasını istediğinizde, ertelenen gün kadarlık akdi faiz tutarı, yasal düzenlemeler (Tüketicinin 
Korunması Hakkındaki Kanun vesair mevzuat hükümleri) çerçevesinde tarafınızdan nakden, toplam geri ödeme tutarından ayrı olarak alınacak meblağ 
(kredi tutarının binde beşi oranındaki Kredi Tahsis Ücreti, tüm taksitleriniz ve diğer maliyet kalemlerinizin toplamı ile birlikte kredinin ana para dahil toplam 
maliyeti yer almaktadır. 
Madde 3) Krediye konu edilen otomotiv ürünlerinin ve yine açık kullanma talebiniz olmaksızın yapılamayacak olan; ancak talebinizle ve dilediğiniz Sigorta 
Şirketi tarafından yaptırılacak sigorta türü ve tarafımızdan  kredilendirilecek prim tutarı yanında Şirketimize rehnedilecek taşıt bilgileri yer almaktadır. Zorunlu 
olmamakla birlikte Kredi Koruma Sigortası yaptırmanızın, rizikoya bağlı ödenmeme risklerinizi ortadan kaldıracağını da belirtmek isteriz. 
Madde 4) Kredinin kullandırılması ve işleyişi hakkında bilgileri içerirken Madde 5) de ise Sözleşmenizde Kefiliniz olması halinde birlikte ve adi kefalet 
hükümlerine tabi olacak kefillerin sorumluluğunun sınırları belirtilmektedir. Kredi değerlendirmesi aşamasında sizlerden kefil istenebilecektir.  
Madde 6) Ödemelerinizi zamanında yapmaz iseniz ilgili ödemenin anaparasına uygulanacak olan temerrüt faizi, buna bağlı olan mali yükümlülükler ve 
hukuki sonuçlar hakkında bilgiler yer almaktadır. Birbirini izleyen iki taksidinizi vadesinde tamamen ödememeniz halinde tarafınıza 30 gün süre verilir bu süre 
içinde gecikmiş güncel borç ödenmemesi halinde vadesi gelmemiş kalan borcunuz muaccel kılınarak talep edilecektir. Taksitlerinizi zamanında ödememeniz 
halinde geçerli olacak olan temerrüt faizi oranı, Akdi Faiz Oranının yüzde otuz fazlası olarak berlirlenmiştir. Temerrüt halinde temerrüt faizine işleyecek vergi 
ve fonlar, yapılabilecek ihtar/ihbarların posta ve noter masrafları, harç, vekalet ücreti gibi yasal takip giderleri tarafınızdan alınacak, muaccel borcun tamamı 
ödenmedikçe rehin konusu ürünler paraya çevirtilecek, hakkınızda diğer takip işlemleri yaptırılabilecek, bu şekilde size ve varsa kefilinize ait tüm malvarlığı, 
maaş, emekli maaşı ve tüm gelirlerinize yönelik icrai işlemler yaptırılabilecektir. 
Sayfa sonunda, imzanızın sayfanın ön ve arka yüzdeki hükümleri kapsayacağını,kabul, müzakereye dair beyanlarınız ve imza yeri  bulunacaktır.  
-İşbu Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formunu imzalamakla; arka sayfası dahil olmak üzere formu okuduğunuzu, anladığınızı,  ekindeki geri ödeme planını 
elden teslim aldığınızı, ileride Otomotiv Kredisi Sözleşmesini imzalamadan önce bu konudaki gerekli tüm araştırmaları yapacağınızı, sözleşmenin tüm 
şartlarıyla müzakere edilerek kabul veya rededilebileceğini kabul ve beyan etmiş olacaksınız.  
Ticari elektronik ileti ve Bilgi Paylaşımı Onayı:  Kişisel bilgi ve iletişim adresleriniz ile kurum ve kuruluşlar nezdinde sorgulama yapılabilecek, 
bilgileriniz toplanabilecek ve temin edilen tüm bilgiler, doğrudan veya işlenerek Şirketimiz, TOFAŞ, Bayilerimiz ve iş ortakl arımız tarafından resmi kurum, 
kuruluşlarla ve iş ortaklarımızla paylaşılarak size özel satış, pazarlama veya bilgilendirme içerikli her türlü iletişim araçla rıyla iletişime geçilebilmesi ve 
ticari ileti gönderilebilmesi için kullanılabilecek ve saklanabilecektir. Bu hususları onaylıyorsa nız imzalayınız. İletişim onayınızın iptalini arka sayfadaki 
iletişim kanalları üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. İptal durumunda taksit gecikmesi hatırlatmalarını ve yasal duyuruları a lmaya devam edeceksiniz.  
 
Kredi Talep Numarası :          -Okudum, bir nüshasını ekleriyle teslim aldım ve formdaki arka sayfa dahil tüm hususları onaylıyorum: 
                                                             

  EK: Örnek Geri Ödeme Planı Dökümü           Müşteri Adayı Ad/Soyad/İmza                                                                       Cep Tel:.........................  
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Sözleşmenizin arkasındaki 2.sayfada; 
Madde 7)  de ise borcunuz muaccel kılınmadan önce tarafınıza bu konuda uyarı yazısı gönderilecek olduğu ve  verilen sürede de gecikmiş 
bakiyelerinizin ödenmemesi halinde borcun muaccel kılınarak rehin konusu ürünlerin paraya çevrilmesi de dahil olmak üzere yasal işlemlere 
başlanabilecektir. 
Madde 8) Faiz, vergi ve masraflara, yasal zorunluluk halleri ve sorumluklarınıza dair bilgiler bulunmaktadır.  
Madde 9) Bize verdiğiniz bilgilerin doğruluğu ve paylaşımına dair beyanlarınız yer almaktadır. 
Madde 10) Şirketimizden kullandığınız başka krediler olması halinde bunların kullanacağınız yeni kredi ile etkileri hakkında bilgiler ve beyanlarınız yer 
almaktadır. 
Madde 11) Sigortaya dair bilgiler yer almaktadır. 
Madde 12) İmzalayacağımız Sözleşmenin Türk Ticaret Kanunu'ndaki cari hesap hükümlerine göre yönetilecek olup , aynı zamanda 
Türk Medeni Kanunu'nun  939 ve devamı hükümlerine tabi olacağını ve bunların diğer sonuçlarını içermektedir. 
Madde 13) Kredinin erken ödenmesine dair bilgiler yer almaktadır. Bu maddeye göre yapacağınız erken ödemelerde  Koç Fiat Kredi yasal sınırlar 
çerçevesinde akdi faiz tutarında ve diğer maliyet kalemlerinde -üçüncü kişilere ödenenler ve tahsis ücreti hariç olmak üzere- indirim yapar, erken 

kapama ücreti veya cezası almaz. Bir taksitin üzerinde yapacağınız ödemeler yasal olarak ara ödeme olacaktır ve sonraki 

taksitlerinizin tamamı etkilenerek geri ödeme planınız değişecektir. Yeni geri ödeme planına aşağıdaki web adresimizden 

ulaşabilirsiniz. Şayet bu şekilde yapacağınız ödemenin takip eden taksitlere sayılmasını istiyorsanız ödemeyi yaparken 

Şirketimizle irtibata geçmelisiniz.  

Madde 14) 'de aramızdaki olası bir ihtilafta tarafların tabi olacağı delillerin mahiyetine dair bilgiler yer almaktadır. 
Madde 15) 'da  Cayam Hakkı ile ilgili bilgiler, Madde 16) 'da Kredi konusu ürünün teslimi hakkında haiz olabileceğiniz yasal haklara dair bilgiler, Madde 
17) 'de diğer bilgiler, Madde 18) 'de Tebligata dair usul ve kurallar ve Madde 19) 'da ise Uyuşmazlık hakkında yetkili mercilere dair bilgi ve kurallar yer 
almaktadır. 
•  Cayma Hakkı: Mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla krediden cayma hakkınızın olduğunu, bu hakkınızı; Sözleşme tarihinden itibaren 14 
takvim günü içerisinde kullanabileceğinizi, kullanma talebiniz olması halinde 0212 337 08 00 numaralı Müşteri Hizmetlerimizi arayarak bildirim 
formunu istemeniz formu imzalayarak aynı süre içinde cayma@kfk.com.tr e-posta adresine göndermeniz gönderme tarihinden itibaren 30 takvim 
günü içinde, Sözleşmede belirtilen kredi / ana para tutarını ve sözleşme tarihinden ödemeyi yapacağınız tarihe kadar, Sözleşmede yazılı akdi faiz 
oranı üzerinden işleyecek faiz tutarını tamamen ödeyerek kullanabileceğinizi,  bu şartlara uyulmaması halinde cayma hakkınızı kullanmamış 
sayılacağınızı  ve Sözleşme hükümlerinin ve geri ödeme planının cayma hakkını kullanmamış gibi yürürlükte kalacağını da bilgilerinize sunuyoruz. 
•  Taksitlerinizi vadesinde ödememeniz halinde başlanacak olan yasal işlemlerden önce tarafınıza yazılı olarak muacceliyet uyarısı veya kat 
ihtarnamesi gönderilecek, ayrıca bunların posta veya noter maliyetleri ile üçüncü kişilere yasal takip nedeniyle ödenen ücretler tarafınızdan talep 
edilecektir. 
•   Akdedeceğiniz  Sözleşmede  öngörülen şartların Sözleşme süresi içerisinde aleyhinize  (yasal zorunluk halleri hariç) 
değiştirilmeyeceğini belirtmek isteriz. Krediniz sabit faizli olarak kullandırılacağından Sözleşmenin  Koç Fiat  Kredi için bağlayıcı olmasından 
sonraki faiz oranı değişikliklerinden etkilenmeyeceksiniz.  
•  Bu formda yer alan bilgiler 1 gün süreyle bağlayıcıdır. Sözleşmeyi imzanızdan evvel Sözleşme şartlarında veya bilgilerinde Şirketimizin kararı ile 
veya Satıcı tarafından veyahut da Mevzuat gereği bir değişikliğe sebebiyet verilmesi halinde tarafınıza yeniden sözleşme öncesi bilgilendirme 
yapılacağını ve Sözleşmeyi yeni duruma uygun olarak tanzim edeceğimizi bildiriyoruz. Her halukarda sözleşmeyi imzalayacağınız tarihe kadar 
geçecek süre içinde olabilecek değişikliklerin, sözleşmenin müzakeresi esnasında gündeme geleceğinden işbu bilgiler Şirketimizin taahhüdü niteliğinde 
değildir. 
•  Sözleşme imzalanması anında veya sonrasında hukuki işlemler için noter masraflarına katlanmanız gerekebilir. 
• Kredi sözleşmesine ilişkin nezdimizde mevduat hesabı açılmadığından böyle bir hesaba ilişkin herhangi bir isim al tında ücret/masraf talep etmeyeceğiz.   
Krediye dair geri ödemelerinizi Sözleşme ekinde vereceğimiz formda belirttiğimiz kanallardan yapabileceğinizi, ücretsiz kanalları da belirteceğimizi, ilgili 
banka ve kurumların kendilerinin tahsil edeceği ücretlerde değişiklik yapması halinde bu hususun ve ücretin Şirketimizle ilgili olmayacağını da bilgilendirmek 
isteriz. 

   • Müşteri Numaranız : N659450 (İşlemleriniz sırasında ihtiyaç duyacağınız Müşteri numaranızı mutlaka not ediniz.) 
Taksit ödemelerinizi yapabileceğiniz geri ödeme noktalarına Sözleşmenizin ekindeki masraf/ücret formunda yer verilecektir. 
•  Öğrenmek istediğiniz başka bir husus olması halinde kredi başvurusu yaptığınız noktalara ve Şirketimizin 0212 337 08 00 numaralı hattına 
başvurarak bilgi alabilirsiniz. Sözleşmeyi imzalamanızdan  sonra Sözleşme bilgilerinize Şirketimizin www.kocfiatkredi.com.tr web 
adresinden ulaşabilirsiniz. 
Saygılarımızla 
Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş. 
Büyükdere Cad. Tofaş Han No:145 34394 Zincirlikuyu/İstanbul        E-posta      : info@kocfiatkredi.com.tr    MERSİS 
NO:057009958500019  
Tel: 0212 337 08 00        Kayıtlı Elektronik Posta Adresi : kocfiatkredi@hs02.kep.tr 
Kredi Aracısı / Ürün Satıcısı Satıcı (Sigorta ürünlerinde Satıcı ön sayfada belirtilen Sigorta şirketi/acentesidir): BİRMOT- 
BAYİ ADI  
MERSİS NO:............ 
Telefon:  
Adres:  
İmza  İmza 

 

mailto:cayma@kfk.com.tr
mailto:cayma@kfk.com.tr
mailto:cayma@kfk.com.tr
mailto:cayma@kfk.com.tr
http://www.kocfiatkredi.com.tr/
http://www.kocfiatkredi.com.tr/
mailto:info@kocfiatkredi.com.tr
mailto:kocfiatkredi@hs02.kep.tr
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Satıcı / Kredi Aracısı :  

Telefon :    Adres : ……………………………………………………….. MERSİS NO:.................... 
1)SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 
a-Kredi Veren:KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. ("Koç Fiat 
Kredi") Büyükdere Cad. Tofaş Han No:145 34394 
Zincirlikuyu/İstanbul 
E-posta : info@kocfiatkredi.com.tr Telefon : 0212 337 08 00  MERSİS NO:……..     Ticaret Sicil 
No:……. 
b-Kredi Borçlusu("Müşteri"):                           Cep Tel:........................... 
T.C. Kimlik No / Vergi No :                   / KEP Adresi : 
Adresi :                
c- Kefiller:           Cep Tel:........................... 
T.C. Kimlik No / Vergi No :                     / KEP Adresi : 
Adresi :           
2) KREDİNİN MALİ ŞARTLARI 
I) Sözleşme / Kredi Tarihi :../../….. V) Akdi Faiz Oranı(Aylık-Yıllık Basit)          : % /  % 
II) Kredi Tutarı/Ana Para :  TL VI) Temerrüt(Gecikme) Faiz Oranı(Aylık-Yıllık) : % / % 
III) Vade :  Ay VII) Yıllık Maliyet (Efektif Faiz )Oranı      :   % 
IV) BSMV Oranı : %5,00 KKDF Oranı : %15,00  

  Sözleşme Süresi/Vade:   Ay (Sözleşme hükümlerinin geçerliliği borcun tamamen ödenmesine kadar devam eder.) 
IX) GERİ ÖDEME PLANI X)-DİĞER MALİYET KALEMLERİ 
a)Aylık Taksit Tutarı :   TL a)Erteleme Faizi : 0 TL (Erteleme Gün Sayısı:0)  
b)Taksit Sayısı :   b)Kredi Tahsis Ücreti :   TL + BSMV( ) TL 
c)İlk Ödeme Tarihi : ../../…. c)Ara Toplam :   TL 
d)Son Ödeme Tarihi : ../../…. d) Toplam Maliyet Tutarı :   TL  
e)Toplam Geri Ödeme ve Rehin Tutarı :       TL  
3) KREDİ VE REHNİN KAPSAMI : 
a) Araç(lar) Marka / Model / Tipi FIAT /   /  
Şasi/Motor No : / (Kredilendirilen Tutar :   TL) 
b) Kredi Koruma Sigortası Bedeli : Kredi Koruma Sigortası Satıcısı: ..............Sigorta A.Ş./acentesi 
c) Kasko Sigorta Bedeli :  Kasko Satıcısı: .......Sigorta A.Ş./acentesi d) Uzatılmış Garanti Paketi : 

4) KREDİNİN KULLANDIRILMASI VE İŞLEYİŞİ : Bel i r l i  sü re l i  ve  bağ l ı  k red i  hükmündek i  otomotiv ürünleri kredisi, 
kredilendirilen ve Koç Fiat Kredi’ye rehnedilen ürünleri finanse etmesi amacıyla kredi tutarının, Müşteri nam ve hesabına 
Koç Fiat Kredi tarafından Satıcı'ya (Sigorta ürünlerinde Sigorta şirketi/acentesidir) ödenmesiyle kullandırılır. 
Sözleşmenin tüm hükümlerinin nihai bağlayıcılığı ve Sözleşmenin tekemmülü; Müşteri ve Kefiller yönünden 
Sözleşmenin imzalanmasından; Koç Fiat Kredi yönünden kredi tutarının Satıcıya gönderilmesi ile başlar. Müşteri ve 
Kefiller, kullandığı krediyi Geri Ödeme Planı kapsamında Koç Fiat Kredi' ye ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 
5) KEFALET : Bu Sözleşmede imzası bulunan Kefiller, Koç Fiat Kredi'ye Müşterinin, işbu Sözleşmede "Toplam Geri 
Ödeme Tutarı" olarak gösterilen borç tutarını ve buna eklenecek olan temerrüt faizi, vergi/fon ve her türlü masrafları; 
birlikte ve adi kefalet hükümlerine göre tekeffül ederler. Koç Fiat Kredi’nin şahsi teminat vermesi halinde vereceği bu 
teminat başka kanunlarda aksine bir hüküm olmadıkça müteselsil kefalet sayılacaktır.  
6) TEMERRÜDE DÜŞMENİN HUKUKİ SONUÇLARI VE TEMERRÜT FAİZ ORANI :Müşteri ve Kefiller,temerrüde 
düşülmesi halinde, 7 maddeye uygun olarak yapılacak bildirim dışında herhangi bir ihtar veya ihbara gerek olmasızın, 
ödenmemiş kısım için, alacağın muaccel olduğu tarihten itibaren taksit tutarının tamamen ödeneceği tarihe kadar, yukarıda 
Kredi şartları:2/V maddesindeki akdi faiz oranı esas alınarak belirlenen ve 2/VI maddesinde yazılı temerrüt faiz oranı 
üzerinden, işleyecek temerrüt faizi ile bu faize BSMV diğer vergi,ek mali mükellefiyet, komisyon, ihbar/ihtar 
masrafları ile diğer masraf ve yasal yükümlülükleri ödemeyi, gecikme faizi tamamen ödenmedikçe, ödemeleri 
izleyen taksit tutarlarına mahsup talebinde bulunmayacağını, ayrıca muaccel borcun tamamı doğabilecek 
yasal/sözleşmesel masraflarla birlikte ödenmedikçe rehin konusu ürünlerin paraya çevirtilebileceğini, haklarında diğer 
takip işlemlerinin yapılabileceğini, emekli maaşına haciz konulmasına muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt ederler. 
7) MUACCELİYET : Müşterinin,birbirini izleyen iki taksidi vadesinde ödememesi veya eksik ödemesi halinde; Koç Fiat 
Kredi tarafından 30 gün süre verilerek muaccel kılınarak kalan borcun tamamını talep etme hakkını saklı tutar. 
Koç Fiat Kredi, önceden bilgilendirilen Müşteri ve Kefiller; ....  sayfa ve Müşteriye tahsis edilmiş olan kredinin tasfiyesine 
kadar devam edecek olan iş bu Sözleşmeyi tümü ile okuyup ayrı ayrı müzakere ederek ve onaylayarak imzaladıklarını; 
imzalarının, okudukları ve kabul ettikleri arka sayfadaki maddelere de şamil olduğunu, Sözleşmenin ve geri ödeme 
planının birer kopyasını aldıklarını beyan ve taahhüt ederler. 

MÜŞTERİ :   İMZA : KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. 

  1.KEFİL :   İMZA : 

mailto:info@kocfiatkredi.com.tr
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8)FAİZ,VERGİ VE MASRAFLAR: Müşteri ve Kefiller, alınan Otomotiv Kredisine,Koç Fiat Kredi tarafından işbu sözleşmenin Kredi 
Şartları’nda belirtilen oranlarda ve tutarda kredi faizi ile bu faiz üzerinden BSMV, KKDF ve diğer yasal düzenlemelerden doğan vergi, 
ek mali mükellefiyet, komisyon, masraf vb. ödemeyi kabul ve taahhüt ederler. Müşteri ve Kefiller, Koç Fiat Kredi’nin yasal zorunluluklar 
nedeniyle,işbu sözleşmede aleyhlerine değişiklikler yapmaya tek taraflı yetkili olduğunu ve bu değişikliklere uygun yeni ödeme planı 
doğrultusunda ödeme yapmayı kabul ve taahhüt ederler. Temerrüt hali dahil hiçbir işlemde bileşik faiz uygulanmayacaktır. 
9)DOĞRU BİLGİLENDİRME VE BİLGİ PAYLAŞIMI: Müşteri ve Kefiller bu sözleşme ile istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz ve 
doğru olduğunu,her türlü bilgi ve verilerinin 3.kişi ve kuruluşlardan temin edilebileceğini, ve bu yerlerle bilgi, veri paylaşımı 
yapılabileceğini, işbu sözleşmeyi imzalamakla, krediyi m ü ş t e r i n i n  kendi ihtiyacına yönelik olarak kendi nam ve hesabına 
aldığını, başka amaçla ve başkasının adına kullanmayacağını, verdiği bilgi ve belgelerin eksik, sahte veya doğru olmamasının 
Koç Fiat Kredi tarafından tespit edilmesi halinde borcun tamamını muaccel kılabileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler. 
10) MÜŞTERİNİN DİĞER KREDİLERİ: Müşteri ve Kefillerden herhangi birinin başka bir borç doğurucu kaynaktan ötürü Koç Fiat 
Kredi’ye karşı borçlu olması halinde; sona eren borç kaynağının teminatları ve rehinleri tüm borçların sona ermesine kadar Koç 
Fiat Kredi’nin teminatı kabul edileceğini, bunların fekkini talep etmeyeceklerini peşinen kabul eder. 
11) SİGORTA  : Müşteri, kendi açık talebi doğrultusunda kredinin vadesince geçerli olarak; her türlü rizikoya karşı kredi 
ile ilgili Kredi Koruma Sigortası ve/veya kasko sigortası yaptırmak istemesi halinde; bunların poliçe bedellerini ve yenilemeyi 
bizzat ve tek başına üstlenmektedir. Müşteri, bunları kredilendirmek istemesi halinde; poliçe bedelleri Satıcı konumunda olacak 
olan ilgili Sigorta Şirketine veya acentesine gönderilir. Müşteri ve Kefiller, Koç Fiat Kredi’nin Lehdar/ Dain ve Mürtehin sıfatını ve 
riskin doğması halinde sigorta tazminatlarının Koç Fiat Kredi tarafından kredi alacağına mahsuben tahsilini, kabul ve muvafakat 
ile Koç Fiat Kredi’nin alacağını tahsil edinceye kadar işleyecek faiz ve masrafları ödemeyi kabul eder. Aracılığımızla yapılan 
Kredi Koruma Sigortası  yapıldıktan sonra Prim iadesi gerekirse prim iadesi borcunuzdan düşülerek yapılacaktır.  
12) REHİN ve CARİ HESAP: Bu sözleşme kapsamında kullandırılan kredi, Türk Ticaret Kanunu’ndaki cari hesap hükümlerine 
göre yönetilecek olup aynı zamanda Türk Medeni Kanunu’nun 939 ve devamı hükümlerine tabi olacaktır. Müşteri, bu 
sözleşmeye konu borç ve taahhütlerinin teminatı olarak sözleşmenin ön sayfasında ve ekindeki sözleşmenin ayrılmaz parçası 
olan listede  yazılı kredi konusu ürünü, tescil ve fek masrafları kendisine ait olmak üzere Koç Fiat Kredi’ye rehin etmiştir.  Rehin 
konusu otomotiv ürünü, rehin müddetince bir başka özel veya tüzel kişiye satılamaz. 
13) ERKEN/ARA ÖDEME: Müşteri, kullandığı kredinin bakiye borcunu veya bazı taksitleri vade tarihinden önce ödeyebilir.Bu 
takdirde, tahsis ücreti ile üçüncü kişilere ödenenler hariç olmak üzere faiz ve diğer maliyet kalemlerinde indirim yapılır. Müşteri 
kalan anapara, tahakkuk etmiş faiz, vergi ve masrafların tümünü ödemek suretiyle fesih hakkını kullanabilir. Krediye bir taksitin 

üzerinde yapılacak ödemeler yasal olarak ara ödeme sayılır ve sonraki taksitlerinin tamamı etkilenerek ödeme planı 

kendiliğinden değişir. Yenilenen ödeme planına iletişim kanallarımızdan ve www.kocfiatkredi.com.tr’den ulaşabilir. Müşteri bu 

şekilde yapacağı ödemenin takip eden taksitlere sayılmasını istiyorsa ödemeyi yaparken Şirketimizle irtibata geçmelidir. 

14) DELİL SÖZLEŞMESİ: Müşteri ve Kefiller doğacak ihtilaflarda, Koç Fiat Kredi’nin her türlü defter, belge ve kayıtlarının kesin 
delil olduğunu, işbu maddenin HMK 193. maddesi gereğince delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve taahhüt ederler.  
15) CAYMA HAKKI: Sözleşme tarihinden itibaren on dört takvim günü içinde Müşteri Hizmetlerinden (02123370800) edineceği 
ve imzalayacağı formu aynı süre içinde cayma@kfk.com.tr e-posta adresine gönderip, gönderme tarihinden itibaren otuz takvim 
günü içinde anapara, ana paraya işleyecek akdi faiz tutarı ile 3.kişi ve kamu kurum ve kuruluşlarına ödenmiş olan bedelleri Koç 
Fiat Kredi’ye ödeyerek kullanabilecektir. Bu şartlara uyulmaması hallerinde krediden cayılmamış sayılır.  
16) Yasal ve sözleşmesel şartları yerine gelmiş olmak kaydıyla Müşterinin haiz olabileceği 6502 sayılı kanun kaynaklı hakların 
(satıcı ile arasındaki satış sözleşmesinden cayma, sözleşmeden dönme veya bedelden indirim isteme) kullanılmasına karar 
verilmesi hallerinden “kredi sözleşmesinin sona ermesi, kredi tutarının ve geri ödemelerin indirilmesi veya Koç Fiat Kredi’nin 
müteselsilen sorumlu tutulması” şeklinde etkilenmesi; malın tesliminden itibaren 1 yıl süre ile sınırlı olarak,ancak satıcı/sağlayıcı 
ile 15.maddedeki usulle Koç Fiat Kredi’yi bilgilendirmesi ve kredinin ilgili anaparasının, ana paraya işleyecek akdi faiz tutarı ile 
3.kişi ve kamu kurum ve kuruluşlarına ödenmiş olan masraflarının Koç Fiat Kredi’ye ödenmesini sağlaması ile mümkündür.  
17) DİĞER HÜKÜMLER: a) Müşteri işbu sözleşmede ve ekindeki sözleşmenin ayrılmaz parçası olan listede yer alan ve, krediye 
konu teşkil eden ürünü satıcıdan, mevcut durumunu görerek ve bilerek, her türlü ayıptan ari, sağlam ve eksiksiz teslim aldığını 
ve kredi tutarının satıcıya Koç Fiat Kredi’nin Satıcı ile olan ticari ilişkisi çerçevesinde dilediği tarihte ödenmesine muvafakatını 
açıkça beyan etmektedir. b) Sözleşmede yer almayan hususlarda 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili 
mevzuat hükümlerine uyulur. Müşteri ve Kefiller, sözleşmenin akdi için noterde işlem yapmaları gerekebileceğinden imzadan 
önce güncel noter ücretini noterden öğrenir. c) Koç Fiat Kredi’nin kabulüne bağlı olarak; başlamış olan yasal takip işlemlerine 
yasal takip affı kapsamında son verilip eski geri ödeme planına dönmek isteyen müşteri, gecikmiş bakiye ve masraflar dışında 
takip işlemleri nedeniyle Koç Fiat Kredi’nin üçüncü kişilere ödemiş olduğu ücret ve masrafları da öder. d) Müşteri, sözleşme 
süresince hesap özetini ve sözleşme tarihinden itibaren 1 yıl içinde sözleşme örneğini ücretsiz alabilecektir. e) Kredi 
sözleşmesine ilişkin nezdimizde mevduat hesabı açılmadığından böyle bir hesaba ilişkin herhangi bir isim altında ücret/masraf 
talep edilmeyecektir. f)Taksit vadesi, kanunen tatil olan bir güne rastlarsa bu günü izleyen ve tatil olmayan ilk güne geçecektir. 
18)TEBLİGAT: Müşteri ve Kefiller, sözleşmede bildirilen ve tebligat adresleri olan adres, e-posta ve KEP’in değiştiğinde 
yenilerini Koç Fiat Kredi’ye bildirene kadar bunlara gönderilecek tebligatların tebliğ edilmiş sayılacağını kabul ederler. 
19) YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ : Taraflar, sözleşmeden doğacak her türlü anlaşmazlıklarda 
başvurabilecekleri ................... Mahkeme,  İcra Dairelerinin, Tüketici Mahkemeleri ve Hakem Heyetinin yetkisini kabul ederler.

http://www.kocfiatkredi.com.tr'den/
mailto:cayma@kfk.com.tr
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N……...      numaralı Otomotiv Kredisi Sözleşmesinin Eki’dir. 
MASRAF/ÜCRET FORMU 

1- Tüm taksitlere dahil olan; 

 Faiz tutarları toplamı  : 

 Bankacılık Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) Toplam Tutarı :  

 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) Toplam Tutarı : 
2- Kredi Tahsis Ücreti  :            BSMV : (Tahsis ücretine ait BSMV) 
3- Erteleme Faizi   : 
4- Sözleşme Sonrası Taksit Değişikliği Faizi: Sözleşme sonrası dönemde taksit tarihlerinizi değiştirmek 
istemeniz halinde o günkü kalan anapara tutarınıza; akdi faiz oranı üzerinden yeni taksit tarihinize kadar 
geçecek gün kadar hesaplanacak tutardır. 
5- Kredinin gecikme nedeniyle muaccel kılınması için yapılacak  uyarı mektubu ve noter ihtarname 
masrafı: Gönderim gideri ve Noter makbuzu tutarı kadar olacaktır. 
6- Koç Fiat Kredi’nin kabulüne bağlı olarak; başlamış olan yasal takip işlemlerine yasal takip affı 
kapsamında son verilip eski geri ödeme planına dönmek isteyen müşteri, gecikmiş bakiye ve masraflar 
dışında takip işlemleri nedeniyle Koç Fiat Kredi’nin üçüncü kişilere ödemiş olduğu ücret ve masrafları da 
öder. 
7- Taksit ödemeleriniz için kullanacağınız ödeme kanallarına göre ilgili banka veya kuruluşa ödemek 
durumunda kalabileceğiniz ücretler aşağıdaki tablodadır. Ücretsiz kanalları da aşağıda bilginize sunuyoruz. 
Tabloda anılan ücretler kredi tarihiniz itibariyle geçerli olup, Şirketimizle ilgisi olmayan bu ücretler ilgili 
banka/kuruluş tarafından değiştirebilecektir. Detaylı bilgi için Sözleşme Öncesi Bilgi Formuna ve 
Banka/kuruluşların tahsil edeceği ücretlerde değişiklik olması halinde www.kocfiatkredi.com.tr’de 
yayınlanacak yeni tabloyu takip ediniz. 
8- Mevzuatta değişiklik olması halinde tarafımıza yöneltilebilecek unsurlar. 
 
Taksit ödemelerinizi yapabileceğiniz geri ödeme noktaları: 

 
Yukarıdaki bilgileri ve yükümlülüklerin tümünü ayrı ayrı onaylayıp kabul ettim ve Sözleşme ekinde tarafıma 
verilen işbu formu teslim aldım ../../2014.  
Müşteri  :  
İmza  : 
 

 

 

 

Vezne/

Otomatik Ödeme 

Talimatı/ İnternet Bankacılığı/ Telefon Bankacılığı/

Masraf  Masraf Masraf   Masraf  

www.halkbank.com.tr 444 0 400

0,53 TL

www.garanti.com.tr 444 0 333

3 TL 0.5 TL 0.5 TL 0.5 TL

www.yapikredi.com.tr 444 0 444

1.5 TL

2,5 TLPTT

GARANTİ BANKASI

YAPIKREDİ

Banka

AKBANK

HALKBANK

Düzenli havale/EFT 

talimatı verilebilir. Bankanın belirlediği tutar Bankanın belirlediği tutarBankanın belirlediği tutar

GARANTİ BANKASI / EFT 

TR840006200038100006286784 * 

Bu yöntemde Alıcı :Koç Fiat Kredi 

Açıklama: Kredi numaraınız 

(yazılması halinde hesabımıza 

geçmektedir. 

http://www.kocfiatkredi.com.tr'de/

