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Bankamız MetLife’ın anlaşmalı acentası Olup size ileteceğim meslek sahiplerinden biri olmanız 
durumunda ortaya çıkabilecek risklerde poliçeniz kapsam dışı kalacaktır. asker, polis, yerin/suyun 
altında çalışan, patlayıcı/yanıcı ortamlarda çalışanlar, her türlü hız yarışmalarına katılanlar, yüksek 
elektrik akımı ile çalışanların  mesleklerini icra ederken ortaya çıkabilecek olan riskler poliçe kapsamı 
dışındadır. 
Sigorta poliçeniz için cayma süresi 30 gün olup, ödediğiniz tutarı kesintisiz 30 gün içinde geri 
alabileceksiniz. Kredi hayat sigortasından cayma hakkınızı kullanmak için şubenize gidebilir, tazminat 
talepleriniz, her türlü soru, öneri ve şikâyetleriniz için MetLife’  0850 222 0 638 numaralı İletişim 
Merkezi ile görüşebilirsiniz. Herhangi bir uyuşmazlık durumunda Hakem Heyetlerine veya Sigorta 
Tahkim Komisyonuna başvurabilirsiniz. 
Dilerseniz www.denizbank.com ile www.metlife.com.tr internet şubeleri üzerinden poliçelerinizi takip 
edebilir, davranış kuralları, gizlilik politikaları ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin aydınlatma metnine 
ulaşabilirsiniz. 
Kredi hayat sigortanızın teminatı borcunuza göre her ay azalış göstermektedir. Kredinizin sigortalı 
olarak onaylanması durumunda vefat riski gerçekleşir ise kredi borcunuzun yaptırmış olduğunuz hayat 
sigortasından karşılanması için DenizBank A.Ş.  poliçenizde birincil alacaklı olacaktır, sigorta 
teminatınız,  ilk sigorta priminin tahsili ile başlayacaktır. Kredinizin erken kapanması halinde poliçenizde 
iptal edilecektir.  
Sigorta poliçeniz talep ve onayınıza istinaden düzenlenecek olup, poliçe ve bilgilendirme formunuz 
tarafınıza gönderilecektir.  
Dilerseniz sigortanızı Bankamız dışında farklı bir şirketten de yaptırabilir ve sigorta şirketine ait sigorta 
poliçenizi de herhangi bir şubemize getirerek kredinizi şubelerimizden tarafınıza yapılacak 
bilgilendirme ve koşullar kapsamında kullanabilirsiniz.  
Şimdi size kullandığınız kredi ile ilgili de bilgi ileteceğiz: 

Kredinin bir ya da birden fazla taksit ödemesinin vadesinden önce yapılması veya kredi borcunun 
tamamının erken ödenmesi durumunda gerekli faiz indirimi yapılarak, erken ödenen tutar üzerinden 
Nakdi Kredi – Erken Ödeme Ücreti tahsil edilecektir. Bu ücret; Kredinin tamamen kapatılması 
durumunda erken ödeme ücreti, ödeme yapmak istediğiniz gün kredinizin kalan vadesi 24 aydan kısa 
ise erken ödenen tutar üzerinden %2, kredinizin kalan vadesi 24 aydan uzun ise %2’nin üzerine kalan 
vadenin 24 ayı aşan kısmındaki her bir yıl için %1 eklenerek hesaplanan tutar kadar uygulanacaktır. 
Kredinin bir ya da birden fazla taksitinin erken ödenmesi durumunda; erken ödenen tutar üzerinden 
%2 alınır. 

• 2020/4 sayılı Bankalarca ticari müşterilerden alınabilecek ücretlere ilişkin usul ve esaslar
hakkında tebliğ kapsamında ürünlerimize ve bunlara ilişkin masraf ve komisyonlar ve diğer detaylara
ilişkin bilgi iletmek istiyoruz.

Ticari Taksitli Kredi: Kredi limiti dahilinde kredi hamili’ne kullandırılan ve geri ödemesi,Banka 
tarafından belirlenecek ödeme tablosunda belirtildiği şekilde eşit yahut farklı vade, faiz, komisyon ve 
tutarlarda olan nakdi kredidir. 
Kredi Kullandırım Ücreti: Nakdi kredi kullandırımına istinaden alınan ücrettir ve kullandırım tutarının 
%1.10’ u kadar alınır. 
Kredi Tahsis Ücreti: Limit tahsis edilmesi ya da tahsis edilen limitlerin yenilenmesi ve güncellenmesi 
durumlarında yapılan istihbarat, mali analiz ve değerlendirme çalışmaları kapsamında alınan ücrettir. 
Umumi limitinizin onbinde 25’i kadar yıllık alınır. 
Erken ödeme ücreti: Kredinin bir ya da birden fazla taksit ödemesinin vadesinden önce yapılması veya 
kredi borcunun tamamının erken ödenmesi durumunda tahsil edilen ücrettir. 
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