
 

 

 

Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.(VDF) Kredi Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu 

  

Ürüne Ait Bilgiler          [Sözleşme No] 

Kredi Türü: Taşıt/Araç Kredisi Kredi Teminatı: Taşıt/Araç Rehni 

Kredi Tutarı:  Kredi Vadesi:  

Kredi Toplam Geri Ödeme Tutarı:  

 

Tahsil Edilecek Ücretler ile Faiz ve Kesinti Oranları 

Baz Faiz Oranı(Yıllık) % BSMV ve KKDF dahil 

Kampanya Faiz Oranı(Yıllık) % BSMV ve KKDF dahil 

Efektif Faiz Oranı(Yıllık) % BSMV ve KKDF dahil 

Temerrüt Faiz Oranı(Yıllık) % BSMV ve KKDF dahil 

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu(KKDF) %15  

Banka ve Sigorta Muamele Vergisi(BSMV) %5  

Tahsis Ücreti -TL BSMV dahil 

3. Kişilere Yapılacak Ödemeler -TL  

Kredinin Toplam Maliyeti -TL  

 

Tahsilat Şekli 

Kredi müşterisi, kredi sözleşmesinden doğan geri ödemeler ile faiz, ücret ve diğer kesintileri VDF tarafından kredi 

sözleşmesi ile belirtilen finans kuruluşları, PTT ve diğer firmalar aracılığı ile kredi sözleşmesi hesabına havale, 

EFT ve diğer para transferi yöntemleriyle ödeyebilecektir. 

Temerrüde İlişkin Bildirim ve Bilgilendirme Ücretleri 

Kredi müşterisinin gecikmeye düşmesi durumunda yapılacak bildirimlerden, bildirim tarihinde geçerli olan 

ücretler maliyeti oranında tahsil edilebilecektir. 

Sigorta Yaptırılması 

Kredi müşterisi açık ve yazılı talebine uygun olarak VDF tarafından sigorta poliçeleri yaptırılabileceği gibi, kredi 

konusu, türü, teminatı ve şartlarına uygun sigortaların kredi müşterisi tarafından tercih edilen sigorta şirketi 

aracılığı yaptırılması mümkündür. 

Cayma Hakkı 

Kredi müşterisi, 14(On dört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin kredi 

sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. Krediden faydalanıldığı durumlarda; anapara ve anaparanın geri ödendiği 

tarihe kadar olan sürede tahakkuk eden akdi faiz en geç cayma bildirimini gönderilmesinden sonra 30(Otuzgün) 

içinde kredi müşterisi tarafından geri ödenecektir. Bu süre içinde ödeme yapılmaması hâlinde krediden cayılmamış 

sayılır. Bu işlemler sırasında kamu kurum veya kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenmiş olan masraflar dışında 

herhangi bir bedel talep edilmeyecektir. 

Bilgilendirme Formunun Geçerliliği ve Süresi 

İş bu bilgilendirme formunda belirtilen kredi ürününe, tahsil edilecek ücret tutarlarına, faiz ve diğer kesinti 

oranlarına ilişkin bilgiler ve diğer hususlar, kredi sözleşmesi ve eklerinin kredi müşterisi tarafından imzalanması 

ile geçerli hale gelecek ve kredi sözleşmesinden doğan borcun tamamının tüm ferileriyle birlikte sonra ermesine 

kadar yürürlükte kalacaktır. Kredi müşterisi açık talep ve onayı ile kredi sözleşmesinde yapılacak değişiklik halleri 

saklıdır. Bu Bilgilendirme Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve sair düzenlemelere 

uygun olarak, Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş. ile kredi müşterisi arasında imzalanacak kredi sözleşmesi ve 

ekleri hakkında gerekli bilgilendirmelerin yapılması amacıyla hazırlanmıştır. Bilgilendirme formunda özetlenen 

konular dışındaki her türlü detaylı bilgi kredi müşterisi ile imzalanacak kredi sözleşmesi ve eklerinde yer almakta 

olup, bu belgelerin bir örneği kredi müşterisine imza karşılığı elden teslim edilmiştir. 

 

Kredi Müşterisi Adı Soyadı:     [Bilgilendirme formunun imzalı bir kopyasını elden teslim aldım.] 
    

[İmza/Kaşe] 

 

[Tarih]       

            
Adres: Merkez Mah. Bağlar Cad. No:14/A Tekfen Ofispark A Blok Kağıthane-İstanbul 

Tel: 444 5 833 Fax: (0212) 365 6402 


