
İHTİYAÇ KREDİSİ ÜRÜN BİLGİ VE 
ÜRÜN TERCİH FORMU

ÜRÜNE AİT BİLGİLER:

TAHSİL EDİLECEK FAİZ VE ÜCRETLER:

ÜCRET DEĞİŞİLİK BİLDİRİMİ
Bu formda yer alan yıllık tüketici fiyat endeksi artış oranının 1,2 katı ve üzerinde ücret değişiklikleri için ayrıca onayınız 
alınır. Bunun altında artış öngören değişiklikler için tarafınıza en az 30 (otuz) gün önceden yazılı olarak veya kalıcı veri 
saklayıcısı yoluyla veya kaydı tutulan telefon vasıtasıyla bildirim yapılır. Bu bildirim üzerine tarafınıza bildirim yapıldığı 
tarihten itibaren 15 (on beş) gün sonrasına kadar ürünün veya hizmetin kullanımından vazgeçme hakkınız bulunmaktadır. Bu 
hakkın kullanılması halinde uygulanacak ücret artışının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilave ücret alınmaz. 

SİGORTA YAPTIRILMASI:
Kredi kullanımı aşamasında müşterinin Bankadan, hayat sigortası, ferdi kaza sigortası yaptırmak istemesi halinde, bu 
sigortalara ilişkin poliçeleri ayrıca düzenlenerek primleri tahsil edilecektir. Müşterinin mevcut sigorta poliçelerinin bu 
krediyle ilişkilendirilebilmesi için, sigorta poliçelerinin krediyle uyumlu olması gerekir.

Taşıt teminatlı olarak ihtiyaç kredisi kullanılması halinde, taşıta ilişkin kasko ve zorunlu trafik sigortaları poliçeleri ayrıca 
düzenlenerek primleri tahsil edilecektir. Müşterinin mevcut sigorta poliçelerinin bu krediyle ilişkilendirilebilmesi için, sigorta 
poliçelerinin krediyle uyumlu olması gerekir.

DEVLETE ÖDENEN VERGİ VE FONLAR:
Kredi tahsis ücreti, ekspertiz ücreti, taşınır ve taşınmaz rehin tesis ücreti üzerinden % 5 BSMV, peşin ödenen faiz üzerinden 
ise ayrıca % 15 KKDF tahsil edilmektedir.

CAYMA HAKKI
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında borçlu 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve 
cezai şart  ödemeksizin krediden cayabilir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi içinde bankaya 
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Ürünün Adı /Tanımı İHTİYAÇ KREDİSİ

Süresi (Vadesi)

Kredinin Tutarı

 FAİZ VE ÜCRET ADI TUTARI AÇIKLAMA

Kredi Tahsis Ücreti %0.5 BSMV Hariç

Temerrüt (Gecikme) Faizi Akdi faizin %30 fazlası Gecikme durumunda
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yöneltilmiş olması yeterlidir. Cayma hakkını kullanan borçlunun krediden faydalandığı hallerde, borçlu anaparayı ve kredinin 
kullanıldığı tarihten anaparanın geri ödendiği tarihe kadar olan sürede tahakkuk eden faizi en geç cayma bildirimini bankaya 
göndermesinden sonra otuz gün içinde geri öder. Bu süre içinde ödeme yapılmaması halinde borçlu kredisinden caymamış 
sayılır. Faiz, akdi fazi oranına göre hesaplanır. Borçludan, hesaplanan akdi faiz ve bir kamu kurum veya kuruluşuna veya 
üçüncü kişilere ödenmş olan masraflar dışında herhangi bir bedel talep edilemez. 

TAHSİLAT ŞEKLİ:
Nakden veya hesaben veya müşterinin talebine ve Bankanın kabulüne bağlı olarak kredi kartı hesabına borç kaydedilmek 
veya kredili mevduat hesabının limitinden tahsil edilmek suretiyle yapılır.

Yukarıda özetlenen konular dışında her türlü detaylı bilgi ilgili Sözleşme’de yer almakta olup, dikkatle inceleyebilmeniz ve 
anlaşılmayan konularda Bankamızdan detaylı açıklama talep edebilmeniz amacıyla  DenizBank A.Ş ile akdetmiş olduğunuz 
Bireysel Kredi Sözleşmesi ve Ödeme Planına ek olarak, bu formun bir nüshası tarafınıza teslim edilmiştir.

Yukarıda tarafıma yapılan bilgilendirme kapsamında ihtiyaç kredisi talep ederim.
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Denizbank A.Ş. Büyük Mükellefler Vergi Dairesi No: 2920084496
Genel Müdürlük: Büyükdere Cad. No:106 34394 Esentepe / İstanbul www.denizbank.com  / 444 0 800
İst. Ticaret Sicil Memurluğu, 368587 / 316169

Müşteri
Ad / Soyad (Ünvan) :

İmza :

Tarih :
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