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Öncelikle size yapılandırma kredisi ürün ve sözleşme öncesi bilgilendirme yapacağım. Tarafınıza bilgilendirmesi 

yapılan kredi taksit tutarlarınızı bankamızdaki vadesiz hesabınızdan, nakit olarak veya varsa kredili mevduat hesabı 

limitinizden tahsil edilmek suretiyle ödeyebilirsiniz. Kredinize ait vadesi gelmemiş bir ya da birden çok taksit 

ödemesinde bulunabilir veya kredi borcunuzun tamamını ya da bir kısmını erken ödeyebilirsiniz. Bu durumda 

tarafınıza mevzuata uygun olarak gerekli indirim yapılır. Taksitinizin tam ve zamanında ödenmemesi durumunda 

gecikmeye düşmüş olursunuz. Ödeme planına dâhil birbirini izleyen en az iki taksiti ödemede temerrüde düşmeniz 

halinde, ödeme için tarafınıza 30 gün süre tanınır.  

Bu süre içerisinde de ödeme yapmaz iseniz Banka borcun tamamının ödenmesini talep edebilir.  Banka, bu 

durumda başka ihtara gerek olmaksızın yasal işlemleri başlatabilir. Gecikme faiz oranı akdi faiz oranının %30 

fazlasını geçemez.    

Taksit tarihiniz resmi tatil günlerine denk geldiği durumlarda, taksit gününüz  bir sonraki iş günü olacaktır. Bireysel 

kredi sözleşmenize ilişkin bir hesap açılması ve bu hesaptan sadece kredi ile ilgili işlemler yapılması durumunda bu 

hesaba ilişkin herhangi bir isim altında ücret veya masraf talep edilmeyecek olup bu hesabınız aksine yazılı talebiniz 

olmaması halinde kredinizin ödenmesi ile kapanacaktır. Vade bitiminde kredinize ait herhangi bir eksik ödeme 

bulunmaması durumunda krediniz otomatik olarak kapatılacaktır. Sözleşme, Kredi fer’ileriyle beraber tamamen 

kapatıldığında sona erer. İlgili mevzuattaki sona erme ve fesih halleri saklıdır.  

14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin  yada cezai şart ödemeksizin sözleşmenizden cayabilirsiniz. Bu 

haktan yararlanmak için kullandırılan kredinin iptal edilerek  mevcut borcunuzun tamamının ödenmesi koşulu 

ile  işlem yapılması gerekmektedir. İşlem ile ilgili  dilediğiniz şubeye gidebilir yada 08502220800 nolu telefon 

bankacılığını arayabilirsiniz. Bununla birlikte asker, polis, yeraltında veya sualtında çalışanlar (madenci, balık adam 

gibi), yüksek elektrik akımı ile çalışanlar, 15 metre ve üzerinde çalışanlar, itfaiyeci, ağır sanayi tipi makinelerde 

çalışanlar, benzin pompacıları, patlayıcı/yanıcı madde ile çalışanlar, görevi gereği nakit para/değerli eşya taşıyan 

kişiler, yolcu sıfatı dışında hava/deniz yolu ile seyahat edenler (pilot, gemi kaptanı, balıkçılar gibi), profesyonel veya 

amatör olarak her türlü hız yarışmalarına katılanlar (ralli, motosiklet yarışları gibi) bu meslekleri icra ederken ortaya 

çıkabilecek olan risk ve buna bağlı tazminatlar bu poliçe kapsamı dışındadır. 

Elektronik iletiler için değişiklik, RET ve diğer taleplerinizi 0850 222 0 800’e iletebilirsiniz.  Denizbank Mersis numarası 0292 0084 

4960 0341 ‘dir 


