Onay/Takip No :.............................
Sözleşme Versiyonu:

KOÇ FİNANSMAN A.Ş. - SABİT FAİZLİ BELİRLİ SÜRELİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ(Sayfa 1)
KREDİ VEREN: Koç Finansman A.Ş. (Koçfinans) Ticaret Sicil/Mersis No:323299/ 0570002664400015
TÜKETİCİ
:
Adı Soyadı
: ....................................... T.C.Kimlik No: .................................
Adresi
: ....................................................................................................................
E-Posta
:………………………………………
Telefon: …………………………………..
KEFİL/LER
1.Kefil Adı Soyadı : ...................................................... T.C.Kimlik No: .................................
Adresi
: .................................................................................................................
E-Posta
:………………………………………
Telefon: …………………………………..
2.Kefil Adı Soyadı : ......................................................... T.C.Kimlik No: .................................
Adresi
: ............................................................................................. ...............................
E-Posta
:………………………………………
Telefon: …………………………………..
KREDİ ŞARTLARI :
Kredi Tarihi
: ....../...... /.......
Kredi Sözleşmesi’nin Süresi /Vade (Ay):
Akdi Faiz Oranı
: %.......... (Aylık) %........ (Yıllk) Temerrüt/Gecikme Faiz Oranı : %... (Aylık) %....(Yıllık)
BSMV Oranı
: % ....... KKDF Oranı : % ....... Kredinin Toplam Maliyeti:……………..TL
Efektif Yıllık Faiz Oranı (*) :
Kredinin Toplam Tutarı : ………….TL
Tüketici Tarafından Ödenecek Toplam Tutar : ……………………………TL (Faiz ve diğer unsurlar dahil)
(*) Efektif yıllık faiz oranı hesabında, tahsis ücreti, fon, vergi, her türlü ücret ve masraf bileşenleri dikkate alınır.
TÜKETİCİDEN TALEP EDİLECEK ÜCRETLER (Vergiler Dahil Edilmiştir) :
Kredi Tahsis Ücreti :…………TL Bu ücret Tüketici tarafından Satıcı’ya nakit olarak ödenmelidir. Ödenecek diğer ücret ve
masraflara ilişkin tablo Sözleşme’nin ekindedir.
SİGORTA TÜRÜ VE ŞİRKETİ : KKS : Allianz A.Ş. - Kasko: Axa A.Ş. , Genel Sigorta A.Ş.
Prim Tutarları Toplamı : KKS : 566,00-TL - Kasko : 300,00-TL (Kredi tutarı içerisinde yer almaktadır.)
KREDİYE KONU ÜRÜN BİLGİLERİ :
Markası
: ...................................... Tipi
: ..............................................................
Motor Numarası : ........................................... Şasi Numarası : .............................................................
SATICI/KREDİ ARACISI ÜNVANI VE MERSİS NO : …………………………….
……………..
Adresi:
Telefon:
E-Posta:
İş bu krediye konu ürün veya hizmetin gerçek faydalanıcısının Tüketici olduğunu ve başkası hesabına hareket etmediğini beyan
eden Tüketici ile Kefil’e bu husustaki sorumlulukları hatırlatılmış olup; aşağıdaki imzaları arka sayfalara da şamildir.
İş bu Sözleşme, yukarıda belirtilen tarih itibari ile kullanılacak kredi için …/…/… tarihinde, Saat : ..:00 ‘de taraflarca imza altına
alınmıştır. Kredi, ürünün teslimi ile birlikte tüketici nam ve hesabına satıcıya ödenerek kullanılır. Sözleşme’nin Koçfinans yönünden
tekemmülü ve bağlayıcılığı, kredi tutarının satıcıya ödenmesi ile başlar.
Tüketici
İmza

Kefil
İmza

Koç Finansman A.Ş.
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KOÇ FİNANSMAN A.Ş.- SABİT FAİZLİ BELİRLİ SÜRELİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Sayfa 2)
TEMİNATLAR :Kredinin teminatını teşkil etmek üzere, yeteri kadar rehin/ipotek tesis edilecektir. Bu teminatlar şahsi teminatlardan
ise her ne isim altında olursa olsun adi kefalet, Tüketici’nin alacaklarına ilişkin verilmesi halinde ise diğer kanunlarda aksi
belirtilmedikçe müteselsil kefalet sayılacaktır.
KEFİL: Kefil, bu Sözleşme’den doğacak borç tutarını Azami Kefalet Tutarı’na kadar ödeyeceğini, kabul ve taahhüt eder.
ÜCRET VE MASRAFLAR: Tüketici, gerek kendisine teslim edilen Ücret ve Masraf Formunda belirtilen ücret ve masrafları,
gerekse krediye ilişkin olarak sonradan açık onay verdiği işlemlere ilişkin ücret ve masrafları ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
CAYMA HAKKI : Tüketici, sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde Koçfinans’a yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı
ile bildirmek ve bu bildirimden itibaren otuz gün içinde anapara ile kredinin kullanıldığı günden anaparanın geri ödendiği güne
kadar işleyecek akdî faizi ve kamu kurum veya kuruluşlarına, üçüncü kişilere ödenmiş olan masrafları defaten Koçfinans’a
ödemek suretiyle kredi sözleşmesinden cayabilir. Belirtilen süre içinde ödeme yapılmaması hâlinde cayma yok hükmünde sayılır.
FAİZ VE TEMERRÜT UYGULAMASI: Geri Ödeme Planı’nda belirtilen taksitlerin ödenmemesi geç ya da eksik ödenmesi halinde
bir ihtara gerek olmaksızın Tüketici temerrüde düşer. Gecikme faizi hesabında Tüketici’nin ödemeyi yaptığı tarih esas alınır.
Hesabın kat edilmesi halinde, geç ödenen tutar içinde yer alan anapara ve geç ödenen gün sayısı dikkate alınarak, akdi faiz
oranının yüzde otuz fazlası üzerinden faiz ve bu faize göre hesaplanacak vergi, harç ve yasal yükümlülükler talep edilir. Oluşan
faiz ve feriler ödenmedikçe yapılan ödemeler izleyen taksit tutarlarına mahsup edilmeyecektir. Mutabakat ile ödemenin
ertelenmesi veya borcun yeniden yapılandırılması halinde, Sözleşme hükümleri ve teminatlar geçerli kalacak, temerrüt hali de
dahil olmak üzere yapılan her türlü işlemde bileşik faiz uygulanmayacaktır.
MUACCELİYET: Birbirini izleyen en az iki taksitin ödenmesinde kısmen dahi olsa temerrüde düşülmesi halinde tüm alacak
muaccel olur. Bu durumda Koçfinans, Tüketici’ye en az otuz gün süre vererek muacceliyet uyarısında bulunur. Muaccel kılınan
taksitlerin hesaplanmasında faiz, komisyon ve benzeri masraflar dikkate alınmaz.
SİGORTA : Tüketici’nin yasaya uygun talebi olmaksızın sigorta yaptırılamayacağı gibi buna ilişkin hizmetler Koçfinans dışında bir
sağlayıcıdan da alınabilecek, poliçeler krediyle uyumlu olacaktır. Kredi borç yapısında değişiklik olması hali de dahil olmak üzere
erken ödeme ve/veya erken kapama halinde yenilenecek poliçenin eskisinden daha yüksek bir maliyetle sağlanacak olması
durumunda sigorta güvencesinin kesintisiz devamı için mevcut sigorta poliçesi devam ettirilecektir. Tüketici lehine düzenlenen bu
sigortaların iptal edilmesi halinde doğabilecek zararlardan Koçfinans sorumlu olmayacaktır.
REHİN SÖZLEŞMESİ: Bu Sözleşme, aynı zamanda TMK. 940. maddesi gereği rehin sözleşmesi hükmündedir. Tüketici, krediye
konu otomotiv ürünü ve Koçfinans rehni bulunan diğer otomotiv ürünleri üzerindeki rehinlerin bu kredi sözleşmesine konu borçların
teminatını teşkil edeceğini, borçlar ödenmeden bu rehinlerin kaldırılmasını istemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ : Bu Sözleşme aynı zamanda, cari hesap sözleşmesi niteliğinde olup, düzenlenme tarihinden sonraki
ilk yıl içinde Tüketici’nin bir örneğini ücretsiz olarak alma hakkı bulunmaktadır.
TEBLİGAT: Tüketici ve Kefil, adresleri yanında, Koçfinans’a bildirdikleri mobil numaralarına iletilecek kısa mesajların, e-posta
adreslerine gönderilecek e-postaların kendilerine yapılmış bildirim hükmünde sayılacağını, adres ve iletişim bilgilerinde bir
değişiklik olması halinde derhal Koçfinans’a ileteceklerini kabul ve beyan ederler.
ÜRÜN TESLİMİ: Tüketici, ürünü sağlam, eksiksiz teslim aldığını, Koçfinans’ın bu hususlarda sorumlu olmayacağını, talep halinde
söz konusu ürüne araç konum belirleme sistemi takılabileceğini, kredi tutarının Satıcı’ya tediyesini kabul ve beyan eder.
DELİL SÖZLEŞMESİ: Delil Sözleşmesi mahiyetinde, Tüketici ve Koçfinans nezdinde bulunan belge ve kayıtlar kesin delil sayılır.
ERKEN ÖDEME : Tüketici bir veya birden fazla taksidi erken ödeyebilir. Ödenen tutara göre ilgili mevzuat gereğince faiz ve diğer
maliyet unsurlarında indirim yapılacaktır. Ancak, geriye kalan taksit tutarları içerisindeki anapara borcu ve v arsa o tarihe kadar
tahsil edilmemiş faiz ve kamusal yükümlülükler ayrıca tahsil edilecektir.
BAĞLI KREDİ : Tüketici’nin satış sözleşmesinden cayması ve bunu cayma süresi içinde yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı ile
Koçfinans’a yöneltmesi hâlinde, kredi sözleşmesi herhangi bir tazminat veya cezai şart ödeme yükümlülüğü olmaksızın sona erer.
Ürün veya hizmet hiç ya da gereği gibi teslim veya ifa edilmez ise Tüketici’nin satış sözleşmesinden dönme veya bedelden indirim
hakkını kullanması hâlinde Satıcı, Sağlayıcı ve Kredi Veren müteselsilen sorumludur. Tüketici’nin bedelden indirim hakkını
kullanması hâlinde bağlı kredi de bu oranda indirilir ve ödeme planı buna göre değiştirilir. Tüketici’nin sözleşmeden dönme hakkını
kullanması hâlinde, o güne kadar yapmış olduğu ödemenin iadesi hususunda Satıcı, Sağlayıcı ve Kredi Veren müteselsilen
sorumludur. Ancak, Kredi Veren’in sorumluluğu kullanılan kredi tutarı ile de sınırlı olmak üzere bir yıldır.
ÖDEME : Tüketici ve Kefil, ekli Geri Ödeme Planının Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası hükmünde olduğunu, borcu da Geri
Ödeme Planında belirtilen tarihlerde ödemeyi kabul, taahhüt ve tekeffül ederler. Ödeme günü, kanunlarda tatil olarak kabul edilen
bir güne rastlaması durumunda kendiliğinden bu günü izleyen ve tatil olmayan ilk güne geçer. Ödeme Planında yapılacak
değişiklikler ortak mutabakat ile geçerlilik kazanacaktır.
Tüketici
İmza

Kefil
İmza

Koç Finansman A.Ş.
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KOÇ FİNANSMAN A.Ş.- SABİT FAİZLİ BELİRLİ SÜRELİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Sayfa 3)
GENEL İŞLEM KOŞULLARI VE DİĞER HÜKÜMLER : Tüketici ve Kefil, bilgi alarak, müzakere ederek Sözleşmenin tüm
hükümlerine etki ettiklerini, içeriğini öğrendiklerini, bir nüshasını da Ücret Masraf ve Sigorta Talep Formu ve Bilgilendirme Formu
ile birlikte teslim aldıklarını, tüm bu hususları imzaları ile onayladıklarını; Koçfinans’ın, e-imza için kurumsal başvuru hizmeti
verebileceğini,başvurular yapabileceğini, tüm bu işlemlerin hiç bir şekilde KVK, TCK ve ilgili mevzuata aykırılık teşkil etmeyeceğini,
bilgi ve belgelerin doğruyu yansıtmadığının anlaşılması halinde Koçfinans’ın borcun tamamını muaccel kılmaya, haklarında takip
yapmaya yetkili olduğunu; Sözleşme’den doğacak hak ve yükümlülükleri nakil, devir, temlik etmeyeceklerini, ihtilaf halinde İstanbul
(Çağlayan) Tüketici Mahkeme ve Hakem Heyetinin, İcra Müdürlüklerinin yetkili olduğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI: Tüketici ve Kefil, kişisel verilerinin özenle korunacağı, nasıl işleneceği ve kime hangi amaçla
aktarılacağı, işlenebileceği ve yöntemi hakkında bilgilendirildiklerini, Koçfinans’ın özel veya kamu kuruluşlarına başvurarak
haklarında bilgi alabileceği gibi tüm bu bilgilerinin özel nitelikli kişisel verileri ile birlikte kısmen veya tamamen otomatik ya da kayıt
sisteminin parçası olarak işlenebileceğini, krediye konu mal veya hizmetin üreticisi, tedarikçisi ve satıcısı başta olmak üzere
otomotiv, dayanıklı tüketim, telekomünikasyon, sigorta, finans, perakende, sağlık, insan kaynakları, eğitim, danışmanlık, kurye
taşıma ve arşiv sektörlerinde hizmet sunan yurt içi ve yurt dışı kuruluşlar ile kanunen bilgi almaya yetkili kurum ve kişiler, tedarikçi
sıfatı ile hizmet alınan kuruluşlar, müşavirler, denetim yapmaya yetkili kurum ve kişiler, Koçfinans’ın İş Ortakları, Koç Topluluğu
Şirketleri ve Hissedarları ile paylaşılmasına ve işlenmesine; işlemeyi gerektiren sebebin ortadan kalkması hâlinde muhafaza
edilmesine onay ve açık rızalarının bulunduğunu; kabul ederler.
Tüketici :

Kabul ediyorum

Kabul etmiyorum

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER : Tüketici ve Kefil, reddetme imkanları bulunmakla birlikte tercihlerine göre onay vermeleri
halinde bu sözleşmeye konu mal, hizmet veya marka ile sınırlı olmamak üzere kendilerine ÜCRETSİZ ticari elektronik ileti
gönderilebileceğini kabul ederler.
,
Tüketici :

Kabul ediyorum

Kabul etmiyorum

Tarih: …/…./…….
Tüketici
Adı Soyadı
İmza

Koç Finansman A.Ş.

Sözleşme’nin bir nüshasını elden aldım.”
......................................................................
Kefil/ler
Kefil Adı Soyadı: …………………….. Kefil Adı Soyadı: …………………………
İmza: …………
İmza:……………
Kefalet Tarihi: …/…/……
Azami Kefalet Tutarı:..............TL
Kefalet Türü: Adi Kefalet

Kefalet Tarihi: …/…/……
Azami Kefalet Tutarı:...............TL
Kefalet Türü: Adi Kefalet

Ünalan Mah. Koç Çamlıca İş Merkezi A Blok P.K. 34700 Üsküdar-İstanbul
Müşteri Hizmetleri:(216) 556 03 03 www.kocfinans.com.tr
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