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Müşteri Adı ve Soyadı - İmza 

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU 

 

Sayın ………., 

Bu form ve ekleri Şirketimizden talep ettiğiniz tüketici kredisi ile ilgili olarak aşağıdaki hususları ve 

aramızda imzalanacak tüketici kredisi sözleşmesinin önemli hükümleri konusunda sizleri 

bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir. İşbu bilgilendirme formunda belirtilen hususları dikkatli bir 

şekilde okumanız önem arz etmektedir. İşbu  form, kredinin açılması yönünde kesin ve kazanılmış 

bir hak ve taahhüdü içermemekte olup …/…/……. tarihine kadar geçerli olacaktır. Kredinin 

kullandırılması Şirketimiz tarafından krediye ilişkin talebinizin onaylanmasına bağlıdır. Şirketimiz 

bu onayı verip vermemekte tamamen serbesttir. Kredi talebinizin olumsuz sonuçlanması durumunda 

derhal ve ücretsiz olarak bilgilendirileceksiniz. 

 

Kredinin Türü Belirli Süreli ve Bağlı Kredi Hükmündeki Tüketici Kredisi 

Kredi Veren/Şirket VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş. (Adres, 

iletişim bilgileri ve MERSİS no antettedir.) 

Kredi Borçlusu  

Kredi Aracısı  

Satıcı/ Sağlayıcı Bilgileri  

Kredi Konusu Ürün   

Kredinin Toplam 

Tutarı/Anapara 

Ürün 1 

Ürün2 

 

Kredi Vadesi/Süresi  

Taksit Sayısı  

Taksit Tutarı   

Kredi Akdi Faiz Oranı 

(Kampanyaya dahil olmayan 

kredilerde uygulanacak akdi 

faiz oranıdır) 

%..................(Aylık) %..................(Yıllık) 

 

Temerrüt Faiz Oranı % ……   (Aylık)(Akdi faiz oranının %30 fazlasıdır), 

%............(Yıllık) 

Tahsis Ücreti ………….TL (kredi ana parasının azami % 0,5’i +BSMV) 

BSMV Oranı (Aylık) % 5  

KKDF Oranı (Aylık) % 15 

Efektif Yıllık Faiz Oranı: %..................... (Detaylı bilgi aşağıda yer almaktadır) 

Toplam Geri Ödeme Tutarı …………TL……………Kuruş 

Kredinin Toplam Maliyeti: …………TL…………….Kuruş 

 

Madde 1- Efektif Yıllık Faiz Oranı / Yıllık Maliyet Oranı:  Efektif yıllık faiz oranı, kredinin 

toplam maliyetinin yıllık yüzde değeri olup, bu oranın hesaplanmasında, anapara tutarı, akdi faiz 

oranı, tahsis ücreti, vergi ve fon kesintileri ile taksit adedi ve geri ödeme tarihleri dikkate alınır. 

10.000.-TL’lik örnek bir kredi tutarı için faiz oranının %1,  vadenin 12 ay olduğu ve tahsis ücretinin 

peşin ödendiği, bir ayın 30 gün kabul edildiği efektif faiz hesaplama tablosu aşağıdadır. Bu tablodaki 

bileşenlerden herhangi birinde oluşacak farklılık, efektif yıllık faiz oranında farklılığa neden 

olabilecektir. 
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Madde 2 - Kredi Dışı Ürün Alımlarına Bağlı Kredi Akdi Faiz Oranında İndirim: Kredi 

kullandırım tarihinde VDF tarafından sunulacak diğer ürünlerden de (sigorta, servis vb.) satın almanız 

halinde, işbu Sözleşme kapsamında belirlenen Kredi Akdi Faiz Oranı aylık %… yıllık %… olarak 

uygulanacak; Temerrüt Faiz Oranı ise ilgili mevzuat kapsamında bu oranlara bağlı olarak 

hesaplanacaktır. Ancak kredinin devamı sırasında yukarıda sözü edilen ürünleri iptal ettirmeniz / 

kullanmaktan vazgeçmeniz halinde iptal / vazgeçme tarihinden itibaren işbu Tüketici Kredisi 

Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu’nun ilk sayfasında belirtilen Kredi Akdi Faiz Oranı ve buna 

bağlı olarak belirlenen Temerrüt Faiz Oranı uygulanacaktır. Sözleşme’ye konu Kredi Dışı Ürünlerin 

satıcı veya sağlayıcıları VDF'nin acentesi, bayisi veya şubesi değildir. Tüm Satıcı’lar tarafınızca 

bizzat seçilecek, bu kişilerden hizmet veya ürün almak istediğinizi beyan ederek satın aldığınız aracın 

yanında bu ürünlerin de VDF tarafından kredilendirilmesini talep ederek VDF’ye başvurmanız 

aranacaktır. Madde 3- Kampanyalı Krediler: VDF, uygun bulması halinde krediyi tarafınıza 

Kampanyalı Kredi olarak da kullandırabilir. Bu durumda, Kredi Sözleşmesi gereği ödenmesi gereken 

akdi faizin bir bölümü veya tamamı, geri ödeme planında belirtilen şekilde kredinin kullandırılması 

esnasında veya sonrasında VDF’nin öngördüğü 3. kişi, kurum ve/veya tarafınızdan ödenecektir. Akdi 

faizin bir bölümünün veya tamamının 3. kişi, kurum ve /veya bizzat tarafınızdan ödenmesi halinde 

dahi kredi akdi faizi, yukarıda belirlenen oran üzerinden uygulanacaktır. Tarafınızdan, bu madde 

kapsamında krediye uygulanacak Kampanya indirimi ile birlikte yukarıda belirtilen koşullara tabi 

olmak kaydıyla kredi dışı ürün alımlarına bağlı kredi akdi faiz oranında indirimden de faydalanmanız 

mümkündür. VDF, söz konusu kampanyalara katılım için tarafınızdan ek bir ücret ödenmesi koşulunu 

getirebilir. Böyle bir durumda ödeyeceğiniz kampanya katılım bedeli ve kampanyaya katılım 

koşullarına ilişkin hususların yer aldığı bir protokol imzalanacak ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz 

parçası ve eki olarak Kredi Sözleşmesi’ne eklenecektir. Madde 4- Teminatlar: Kredinin teminatını 

teşkil etmek üzere, taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde yeteri kadar ipotek/rehin tesis edilecek; ek 

teminatlar da talep edilebilecektir. Teminatın şahsî teminatlardan olması halinde söz konusu teminat, 

her ne ad altında olursa olsun adi kefalet sayılacaktır. Tüketicinin alacaklarına ilişkin verilecek şahsi 

teminatlarsa, diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça, müteselsil kefalet sayılacaktır. Madde 

5- Cayma Hakkı: Sözleşme’nin imzalanmasından itibaren 14(on dört) gün içinde herhangi bir 

gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin tüketici kredisi sözleşmesinden cayma hakkınız 

vardır. Cayma hakkını kullanmak istediğiniz takdirde Şirketimize yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı 

aracılığıyla bu talebinizi bildirmeniz gerekmektedir. Cayma hakkının süresinde kullanılması halinde 

anaparayı ve kredinin kullanıldığı tarihten anaparanın geri ödendiği tarihe kadar olan sürede tahakkuk 

eden faizi en geç cayma bildirimini Şirketimize göndermenizden sonra 30 (otuz) gün içinde geri 

ödemelisiniz. Bu süre içinde ödeme yapılmaması halinde tüketici kredisinden cayılmamış sayılır. 

Sözleşme kapsamında Şirketimiz tarafından bir kamu kurum veya kuruluşuna veya üçüncü kişilere 

ödenmiş olan masraflar varsa bunlar da tarafınızca ayrıca ödenmelidir. Mal veya hizmet tedarikine 

ilişkin sözleşmeden cayma hakkınızın olması ve caymanız durumunda, cayma süresi içinde yukarıda 

belirtilen şekilde Şirketimize de talebinizin yöneltilmesi gerekir. Madde 6- Temerrüt ve 

Muacceliyet: Ödemelerinizi ödeme tarihinde kısmen veya tamamen yapmamanız durumunda 

gecikme faizi işletilir. Birbirini izleyen en az iki taksiti ödemede temerrüde düşmeniz durumunda 

Şirketimiz kalan borcun tamamının ödenmesini talep etme hakkına sahiptir. Ancak bu hak en az otuz 

gün süre vererek muacceliyet uyarısında bulunulması halinde kullanılabilecektir. Gecikme faizinden 

Kredi 

Tutarı 

Kredi 

Vadesi 

Ödeme 

Sıklığı 

Aylık 

Faiz 

Oranı 

BSM

V 

Oranı  

KKD

F 

Oranı 

Aylık 

Taksit 

Tutarı 

Kredi 

Tahsis 

Ücreti 

(%5 

BSMV 

Dahil) 

Efektif 

Yıllık 

Faiz 

Oranı 

10.000 12 Ay Aylık %1 Faizin 

%5'i 

Faizin 

%15'i 

899,75 52,50 %16,487
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kaynaklanan KKDF ve BSMV ile her türlü vergi, masraf ve komisyonun da tarafınızca ödenmesi 

gerekir. Ödemenin yapılmaması durumunda Şirketimiz yasal yollara başvurmaya yetkilidir. Bu 

durumda gecikme faizinin yanı sıra yargılama/ icra giderleri ile vekalet ücretleri de tarafınızca 

ödenmek zorunda kalınacaktır. Madde 7- Noter masrafları: Noter marifetiyle yapılacak bildirim ve 

işlemlerden doğan masraflar tarafınıza ait olacaktır. Madde 8- Sigorta: Açık talebiniz olmaksızın 

sigorta yaptırılmayacak olup talebiniz halinde sigortaya ilişkin hizmetler; tüketici kredisinin tutarı ve 

vadesi ile istenen sigorta teminat kapsamı uygun olmak ve dain-i mürtehin olarak Şirketimiz 

belirlenmek kaydıyla herhangi bir sigorta şirketinden temin edilebilir.  Sigorta ürününe ilişkin olarak 

kullandırılan krediler, işbu Sözleşme ekinde yer alan Geri Ödeme Planında kredi taksitlerine 

yansıtılacaktır. Bu şekilde imzalanmış olan sigorta poliçelerinin kapsam, prim ve süresinde değişiklik 

yapacak olursanız, bu değişikliği VDF’ye derhal yazılı olarak bildirme yükümlülüğünüz 

bulunmaktadır.  Poliçeleri yenilemeniz halinde ise ilgili belgelerin tamamını, VDF dain’i mürtehin 

olacak şekilde,  VDF’ye ibraz etmeniz gerekmektedir. Ayrıca sigorta poliçelerine ilişkin yapacağınız 

her türlü temlik, yeniden düzenleme ve sair işlemleri, ilgili Sigorta Şirketi ve VDF’ye bildirmeniz 

gerekmektedir. Bir yıldan uzun poliçelerin kredilendirilmesi ve sigorta konusu aracın ilk yılda 

ve/veya sonraki yıllarda tam zarara uğraması halinde ise kalan yıllara ait poliçe bedelinin krediden 

düşülmesinden sonra bakiye kredi borcunuzu herhangi bir bildirim ve ihbara gerek kalmadan nakden 

ve defaten ödemeniz gerekecektir. Madde 9- Erken Ödeme: Taksitlerinizi vadesinden önce ödemek 

veya kredi borcunuzu kısmen veya tamamen erken ödemek istediğinizde erken ödenen tutara göre 

gerekli indirimler yapılacaktır. Madde 10- Ödeme Bilgileri: Taksit ödemeleri ödeme planına uygun 

olarak Şirketimiz tarafından kredi sözleşmesi ile belirtilen ödeme kanallarından yapılabilecektir. 

Seçtiğiniz ödeme kanalının niteliğine göre ödeme kanalları işleticisine ücret ödemeniz gerekebilir. 

Madde 11- Kredi Borçlusu’nun Beyan Sorumluluğu: Kredinin kullandırımı için VDF’ye ibraz 

etmiş olduğunuz tüm bilgi/belgelerin doğru, geçerli ve tam olduğunu, yanıltıcı olmadığını beyan 

etmeniz gerekmektedir. Aksi halde, hukuki ve cezai sorumluluğunuz bulunmakta olup VDF, kredi 

sözleşmesini tek taraflı feshetmeye ve borcun tamamını muaccel kılmaya re’sen yetkili olacaktır. 

Kredi Sözleşmesi kapsamında kendi adınıza ve kendi hesabınıza hareket ettiğinizi, başkası hesabına 

hareket etmediğinizi, başkası adına hareket etmeniz halinde, 5549 sayılı Kanun’a uygun olarak kimin 

hesabına işlem yaptığınızı VDF’ye derhal yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir. Madde 12- 

Elektronik Hizmetler: Kredi Sözleşmesi uyarınca elektronik hizmetler, internet, e-posta, telefon, 

SMS, faks, mobil araçlar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sair vasıtalar aracılığıyla VDF tarafından 

müşterilerine sunulan/sunulacak olan her türlü hizmettir. Bu kanallardan yararlanmanız halinde, VDF 

tarafından belirlenen güvenlik kurallarına ve işlem adımlarına uymayı, kendisine sağlanan şifre ve 

kullanıcı bilgilerini gizli tutmayı, aksi halde her türlü zarardan bizzat sorumlu olacağınızı kabul, 

beyan ve taahhüt etmeniz beklenmektedir. VDF, ilgili hizmetlere ilişkin şartları yeniden 

düzenlemeye, değiştirmeye, hizmetleri kısmen veya tamamen durdurmaya ve iptal etmeye 

münhasıran yetkilidir. Başvuru işlemleri sırasında beyan ettiğiniz GSM numarası, e-posta adresi ve 

diğer iletişim bilgilerinin yazılı olarak değiştirildiğini bildirmediğiniz müddetçe, doğru ve geçerli 

olduğu kabul edilecektir. Aksi nedenle oluşacak zararlardan VDF’nin hiçbir sorumluluğu 

olmayacaktır. VDF’nin uygun görmesi halinde, kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla veya VDF’nin 

yetkili birimini arayarak, sözlü olarak veya ilgili birime faks veya e-posta ile yazılı talimat verebilecek 

olup, bu talebe istinaden gerçekleştirilecek borç veya alacak kaydı yaratan/yaratacak olan tüm 

işlemleri kabul etmeniz beklenmektedir. Ayrıca, sunulacak olan hizmet esnasında oluşabilecek arıza, 

kesinti ve benzeri sebeplerle, hizmete ara / son verilmesi nedeniyle VDF’nin herhangi bir 

sorumluluğu olmadığını kabul etmelisiniz. VDF, kredi hesaplarınızın kapanması, sözleşme 

hükümlerinin veya güvenlik yükümlülüklerinin ihlali veya herhangi bir sebep göstermeksizin gerekli 

görmesi halinde, ilgili hizmetlerin sunulmasını durdurabilme hakkını haizdir. İlgili hizmetlerden 

yararlanma hakkınızı VDF’nin yazılı onayı olmaksızın üçüncü kişilere devredemezsiniz.  

 

Yukarıda özetlenen konular dışındaki sair bilgileri Şirketimizin internet sitesinden ve şirketimiz 

yetkili uzmanlarından alabilirsiniz. Kredi almak istemeniz ve kredinizin onaylanması halinde, kredi 

sözleşmesinin tüm şartları karşılıklı olarak müzakere edilecektir. 
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TESLİM BEYANI: Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formunun bir nüshasını ve eklerini elden 

teslim aldım. 

Müşterinin Adı Soyadı :                                                           

Cep telefon numarası : [_______._____________] 

E-posta adresi                 : 

[_____________________________@__________________________________]  

[Tarih] 

[İmza] 

 

 

VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.                                               İmza: 

 

 

Ek-1 Örnek Geri Ödeme Planı  

EK-2 Araç Bilgileri 

 


