
Tarafınıza imzalamanız için göndereceğimiz evrak setinde yer alan Sigorta Başvuru ve Bilgilendirme Formu, 

kartınızın sadece kredi kartı özelliğinin kullanılması durumunda kullanılmayacaktır. İşletme Kart limitinizden ilk Taksitli 

Ticari Kredi ve KMH harcama tutarınız, kart limitiniz üzerinden İşletme Kart hayat sigortası hesaplanır. 

İşletme Kart Hayat sigortanız, acentesi olduğumuz MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş’ tarafından sağlanmakta olup, sigorta 
teminatı Taksitli Ticari Kredi ve KMH harcama tutarınız ile Kart Limitinize bağlı olarak değişken 4 kat sayı hesabı ile 
yapılır. Kart limitinizin %10 u tutarında harcamanız olduğunda limitin yarısı kadar teminat veriliyorken, harcamanız 
arttığında verilen teminat da bu katsayılara bağlı olarak artacaktır. Örnek olarak 10.000 TL kart limitiniz olduğunu 
düşünüldüğünde ilgili ayda 5.000 TL harcama yaptıysanız teminatınız kart limitinizin 1,1 katı kadar oluşacak ve 
teminatınız 11.000 TL olarak hesaplanacaktır. 

Sigortanız primi ise % 1.456 çarpan ile hesaplanır. (örneğin )1.000 TL teminat için 14,56 TL prim tahsilatı yapılacaktır. 
Prim çarpanı yenileme döneminde revize edilmesi durumunda güncel kat sayı tarafınıza ayrıca bildirilecektir. Beş (5) yıl 
içerisinde bir harcamanız olmazsa sigorta başvurunuz geçersiz sayılacaktır. 

Sigortanız Vefat, Kaza Sonucu Kalıcı Sakatlık, Hastalık Nedeniyle Kalıcı Tam Sakatlık teminatı vardır. Ayrıca İşletme 
kart hayat sigortanızın vefat teminatının Lehtarı ( daini mürtehini) Denizbank A.Ş. olup , poliçenizden cayma süreniz 30 
gündür. 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. 

**Formunuz kurye ile  adresinize gönderilecek olup, formun doldurulup imzalanmasından sonra 
yapılacak değerlendirme sonrası ilk primin çekilmesiyle birlikte poliçeniz aktifleşecektir. 

Sizinle beraber başvurunuzu almamızı takiben, kartınız, son onay sürecinin tamamlanması durumunda en kısa sürede 

tarafınıza teslim edilecektir 

Sizinle bankamızdaki kredi ve limit bilgilerinizi paylaşmadan önce yasal bilgilendirmeleri yapmak isterim 

• 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.

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. 


