
Sayfa 1 / 6 
 

VDF – TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ 

 

Madde1- Kredi Şartları: 

Kredinin Türü Belirli Süreli ve Bağlı Kredi Hükmündeki Tüketici Kredisi 

Kredi Veren/Şirket  

Kredi Borçlusu  

Kredi Aracısı  

Satıcı Bilgileri  

Kredi Konusu Ürün  ………………….. (İşbu Sözleşme ekinde nitelikleri 

belirtilen X adet 1.EL/2.EL Otomobil) 

 

Kredinin Toplam 

Tutarı/Anapara 

Ürün 1 

Ürün 2 

Ürün 3 

 

Kredi Sözleşmesinin Süresi  

Taksit Sayısı  

Taksit Tutarı   

Kredi Akdi Faiz Oranı 

(Kampanyaya dahil olmayan 

kredilerde uygulanacak akdi 

faiz oranıdır) 

  

 

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

%............(Yıllık) 

Tahsis Ücreti  

 

………….TL (Kredi ana para tutarının azami % 0,5’i + 

BSMV) 

BSMV Oranı (Aylık) % 5 

KKDF Oranı (Aylık) % 15 

Efektif Yıllık Faiz Oranı: %.....................  

Toplam Geri Ödeme Tutarı …………TL 

Kredinin Toplam Maliyeti: …………TL 

MADDE 2- KREDİ DIŞI ÜRÜN ALIMLARINA BAĞLI KREDİ AKDİ FAİZ ORANINDA 

İNDİRİM: Kredi Borçlusu’nun, kredi kullandırım tarihinde VDF tarafından sunulacak diğer ürünlerden 

de (sigorta, servis vb.) satın alması 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. Kredi Borçlusu, işbu Sözleşme’ye konu kredinin devamı sırasında 

yukarıda sözü edilen ürünleri iptal ettirmesi / kullanmaktan vazgeçmesi halinde iptal / vazgeçme 

tarihinden itibaren işbu Sözleşme’nin 1inci maddesinde belirlenen Kredi Akdi Faiz Oranı ve buna bağlı 

olarak belirlenen Temerrüt Faiz Oranı’nın uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu 

Sözleşme’ye konu Kredi Dışı Ürünlerin satıcı veya sağlayıcıları VDF'nin acentesi, bayisi veya şubesi 

değildir. Kredi Borçlusu tüm Satıcı’ları bizzat seçmiş, bu kişilerden hizmet veya ürün almak istemiş ve 

satın aldığı aracın yanında bunların da VDF tarafından kredilendirilmesini talep ederek VDF’ye 

başvurmuştur. MADDE 3- KAMPANYALI KREDİLER: VDF, uygun bulması halinde krediyi 

Borçlu’ya Kampanyalı Kredi olarak da kullandırabilir. Bu durumda, işbu Sözleşme 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 Kredi Borçlusu 

tarafından ödenecektir. Kredi Borçlusu akdi faizin bir bölümünün veya tamamının 3. kişi, kurum ve 

/veya bizzat kendisi tarafından ödeneceğini, ancak buna rağmen kendi açısından akdi faizin, işbu 

Sözleşme’de belirlenen oran olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kredi Borçlusu, bu madde 

kapsamında krediye uygulanacak Kampanya indirimi ile birlikte yukarıda madde 2’de belirtilen 

koşullara tabi olmak kaydıyla kredi dışı ürün alımlarına bağlı kredi akdi faiz oranında indirimden de 
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faydalanabilecektir. VDF, söz konusu kampanyalara katılım için Kredi Borçlusu’nun ek bir ücret 

ödemesi koşulunu getirebilir. Böyle bir durumda Kredi Borçlusu’nun ödeyeceği kampanya katılım 

bedeli ve kampanyaya katılım koşullarına ilişkin hususların yer aldığı bir protokol imzalanacak ve işbu 

Sözleşme’nin ayrılmaz parçası ve eki olarak işbu Sözleşme’ye eklenecektir.  

MADDE 4- EFEKTİF YILLIK FAİZ ORANI:  

 
Kredi 

Tutarı 

Kredi 

Vadesi 

Ödeme 

Sıklığı 

Aylık 

Faiz 

Oranı 

BSMV 

Oranı  

KKDF 

Oranı 

Aylık 

Taksit 

Tutarı 

Kredi Tahsis 

Ücreti  

(%5 BSMV 

Dahil) 

Efektif 

Yıllık Faiz 

Oranı 

         

 

Yukarıdaki Efektif Yıllık Faiz Oranı Tablosu, işbu Sözleşme ekinde yer alan Geri Ödeme Planı dikkate 

alınarak hazırlanmıştır. MADDE 5- TEMİNATLAR: Kredinin teminatını teşkil etmek üzere, 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 6- CAYMA HAKKI: Kredi Borçlusu’nun, Sözleşme’nin 

imzalanmasından itibaren 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart 

ödemeksizin işbu Sözleşme’den cayma hakkı bulunmaktadır. Kredi Borçlusu, cayma hakkını kullanmak 

istediği takdirde, bu talebini VDF’ye yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla bildirecektir. Kredi 

Borçlusu, cayma hakkını süresinde kullanması halinde, anaparayı ve kredinin kullanıldığı tarihten 

anaparanın geri ödendiği tarihe kadar olan sürede tahakkuk eden faizi en geç cayma bildiriminin VDF’ye 

iletilmesinden sonra 30 (otuz) gün içinde geri ödeyecektir. Bu süre içinde ödeme yapılmaması halinde 

tüketici kredisinden cayılmamış sayılacaktır. Sözleşme kapsamında VDF tarafından bir kamu kurum 

veya kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenmiş olan masraflar varsa bunlar da Kredi Borçlusu tarafından 

ayrıca ödenecektir. Kredi Borçlusu, işbu Sözleşme’nin bağlı olduğu mal veya hizmet tedarikine ilişkin 

sözleşmeden cayma hakkını kullanması halinde, işbu Sözleşme’den cayma bildirimini yukarıda 

açıklandığı şekilde VDF’ye de yöneltmelidir. MADDE 7- KREDİ BORÇLUSU’NUN BAĞLI 

KREDİYE İLİŞKİN HAKLARI: İşbu Sözleşme’nin bağlı olduğu satış sözleşmesine konu olan mal 

veya hizmetin hiç ya da gereği gibi teslim veya ifa edilmemesinden dolayı, Kredi Borçlusu, satış 

sözleşmesinden dönme veya bedelden indirim hakkını kullanabilecektir.  Kredi Borçlusu’nun bedelden 

indirim hakkını kullanması hâlinde işbu Sözleşme’ye konu kredi tutarı da bu oranda indirilecek ve 

ödeme planı buna göre değiştirilecektir. Kredi Borçlusu’nun, sözleşmeden dönme hakkını kullanması 

hâlinde ise VDF’nin sorumluluğu; malın teslim edilmediği durumlarda satış sözleşmesinde belirtilen 

malın teslim tarihinden, malın teslim edildiği durumlarda ise malın teslim edildiği tarihten itibaren, 

kullanılan kredi tutarı ile sınırlı olmak üzere bir yıldır. MADDE 8- TEMERRÜT: Kredi Borçlusu’nun, 

ödemelerini ödeme tarihinde kısmen veya tamamen yapmaması durumunda gecikme faizi işletilecektir. 

VDF, Kredi Borçlusu’nun birbirini izleyen en az iki taksiti ödemede temerrüde düşmesi halinde kalan 

borcun tamamının ödenmesini talep etme hakkına sahiptir. Ancak bu hak, Kredi Borçlusu’na en az otuz 

gün süre verilerek muacceliyet uyarısında bulunulması halinde kullanılabilecektir. Gecikme faizinden 

kaynaklanan KKDF ve BSMV ile her türlü vergi, masraf ve komisyon da Kredi Borçlusu tarafından 

ödenecektir. VDF, ödemenin yapılmaması durumunda yasal yollara başvurmaya yetkilidir. Bu durumda, 

gecikme faizinin yanı sıra yasal başvuru nedeniyle yapılmak zorunda kalınacak bilumum yargılama ve 

icra giderleri ile vekâlet ücretleri de Kredi Borçlusu tarafından ödenecektir. MADDE 9- NOTER 

MASRAFLARI: Noter marifetiyle yapılacak bildirim ve işlemlerden doğan masraflar Kredi 

Borçlusu’na ait olacaktır. MADDE 10- SİGORTA: Kredi Borçlusu’nun yazılı olarak veya kalıcı veri 

saklayıcısı ile açık talebi olmaksızın işbu Sözleşme’ye konu kredi ile ilgili sigorta yaptırılmayacaktır. 

Kredi Borçlusu’nun sigorta yaptırmak istemesi halinde, sigortaya ilişkin hizmetler, işbu Sözleşme’ye 

konu tüketici kredisinin tutarı ve vadesi ile Kredi Borçlusu tarafından talep edilen sigorta teminat tutarı 

ve süresinin birbiriyle uyumlu olması ve VDF’nin, ilgili sigorta poliçesinde “dain-i mürtehin” olarak 

belirlenmesi kaydıyla herhangi bir sigorta şirketinden temin edilebilir. Sigorta ürününe ilişkin olarak 
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kullandırılan krediler, işbu Sözleşme ekinde yer alan Geri Ödeme Planında kredi taksitlerine 

yansıtılacaktır. Borçlu, bu şekilde imzalanmış olan sigorta poliçelerinin kapsam, prim ve süresinde 

değişiklik yapacak olursa, bu değişikliği VDF’ye derhal yazılı olarak bildirecektir.  Poliçeleri yenilemesi 

halinde ise ilgili belgelerin tamamını, VDF dain’i mürtehin olacak şekilde,  VDF’ye ibraz edeceğini 

kabul, beyan ve taahhüt eder. Borçlu, ayrıca sigorta poliçelerine ilişkin yapacağı her türlü temlik, 

yeniden düzenleme ve sair işlemleri, ilgili Sigorta Şirketi ve VDF’ye bildirmeyi beyan, kabul ve taahhüt 

etmektedir. Borçlu, 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 borcunu herhangi bir bildirim ve ihbara gerek kalmadan nakden ve 

defaten ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. MADDE 11- ERKEN ÖDEME: Kredi Borçlusu, 

taksitlerini vadesinden önce ödemek veya kredi borcunu kısmen veya tamamen erken ödemek 

istediğinde, VDF erken ödenen tutara göre ilgili mevzuat hükümleri kapsamında gerekli indirimleri 

uygulayacaktır.  MADDE 12- ÖDEME BİLGİLERİ: Taksit ödemeleri ödeme planına uygun olarak 

işbu Sözleşme’de veya VDF’nin internet sitesinde belirtilen ödeme kanallarından yapılabilecektir. Kredi 

Borçlusu’nun, seçeceği ödeme yöntemine göre ilgili ödeme kanalının işleticisine ücret ödemesi 

gerekebilir. MADDE 13- ÖDEMENİN YAPILACAĞI HESAP NO: Akbank T.A.Ş., T.Garanti 

Bankası A.Ş., HSBC Bank A.Ş., Türkiye İş Bankası A.Ş., Türk Ekonomi Bankası (TEB) A.Ş., Türkiye 

Halk Bankası A.Ş. ve Denizbank A.Ş. Şubeleri ile PTT Online İşlem Merkezlerinden, Hesap No: 

………….. beyan edilerek ödeme yapılabilir. Diğer bankalardan EFT ile ödeme yapılmak istenildiğinde 

ise, T. Garanti Bankası A.Ş. IBAN NO: ………………… beyan edilmelidir. Yapılacak EFT para 

transferlerinin açıklama kısmına işbu Sözleşme’de belirtilen sözleşme numarasının yazılması 

gerekmektedir. MADDE 14- KREDİ TAHSİS ONAYI: İşbu Sözleşme’ye konu kredinin 

kullandırılması, VDF tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde nihai kredi tahsis onayının 

verilmesine bağlıdır. VDF kredi tahsis onayını verip vermemek konusunda tamamen serbesttir. 

MADDE 15- GERİ ÖDEME: Kredinin geri ödemesi taksit vadesinde, Geri Ödeme Planı’nda (“GÖP”) 

belirtilen taksit tutarların tamamının ödenmesi suretiyle gerçekleştirilecektir. Taksit vadesi, kanunlarda 

tatil olarak kabul edilen bir güne rastlaması halinde kendiliğinden bu günü izleyen ve tatil olmayan ilk 

güne geçecektir. Taksitlerin yabancı para cinsi üzerinden belirlenmiş olması halinde geri ödeme planında 

belirlenen vade tarihindeki TC Merkez Bankası ilgili döviz satış kuru esas alınacaktır. Kredi Borçlusu, 

kredinin dövize endeksli olarak kullanılması halinde ileride kurdaki her türlü değişimden doğrudan 

etkileneceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kredi Borçlusu, VDF’den birden fazla kredi 

kullanmış ise VDF, yapılan ödemeleri dilediği krediye mahsup etme hakkını haiz olacaktır. MADDE 

16- VDF’NİN ALACAKLARINI VE TEMİNATLARINI SATMA, REHNETME VE TEMLİK 

YETKİSİ: Kredi Borçlusu, VDF’nin işbu Sözleşme’den kaynaklanan alacaklarını ve buna bağlı 

teminatları, kendisine her türlü kişisel veriler ile birlikte mevzuatın izin verdiği dilediği kişi veya 

kurumlara işbu Sözleşme’den kaynaklanan tüm hak ve yükümlülükler ile birlikte satmasına, rehin ve 

temlik etmesine, ilgili mevzuata uygun olarak menkul kıymetleştirme işlemlerine konu etmesine veya 

piyasaya fon olarak arz etmesine muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Ancak Kredi Borçlusu, 

VDF’nin yazılı onayı olmadan borcunu nakledemeyeceği gibi işbu Sözleşme’den doğan haklarını, 

oluşması halinde alacaklarını, kredi kullanarak satın aldığı ve kredi teminatı olan malı başkalarına devir 

ve temlik edemez. MADDE 17- FAİZ, VERGİ, RESİM, HARÇ VE MASRAFLAR: Kredi Borçlusu, 

işbu Sözleşme sebebiyle ödenmesi gerekli her türlü faiz, vergi,  resim ve harç ile KKDF, BSMV ve sair 

fon, masraf ve eklentilerini, sonradan ortaya çıkabilecek yasal ve zorunlu değişikliklerden doğan 

farklarıyla birlikte ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. İlgili mevzuat hükümleri gereğince, 

temerrüt hali de dahil olmak üzere işbu Sözleşme’ye dayanılarak yapılan her türlü işlemde bileşik faiz 

uygulanmayacaktır. MADDE 18- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE YETKİLİ YARGI 

MERCİİ: İşbu Sözleşme’ye Türk Hukuku uygulanacaktır. Kredi Borçlusu, işbu Sözleşme’den 

kaynaklanacak uyuşmazlıkların niteliğine göre ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Tüketici 

Mahkemesi veya Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvuru yapabilecektir. Sözleşme’den doğan her 

türlü anlaşmazlıklarda, İstanbul Çağlayan Mahkeme ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. MADDE 19- 

BİLDİRİMLER: İşbu Sözleşme kapsamındaki tüm bildirimler Kredi Borçlusu’nun Sözleşme’de yazılı 

tebligat adresine yazılı olarak gönderilebileceği gibi, işbu Sözleşme’de VDF’ye bildirdiği cep telefonu 
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numarası veya e-posta adresine kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunulabilir. Kredi Borçlusu, işbu 

Sözleşme’de bildirdiği tebligat adresi, cep telefonu numarası ve e-posta adreslerinde meydana gelecek 

değişiklikleri derhal Noter aracılığıyla veya iadeli taahhütlü mektupla yazılı olarak VDF’ye 

bildireceğini, aksi halde bu iletişim bilgileri kullanılarak yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı ile 

gönderilecek her türlü bildirimin usulüne uygun şekilde yapılmış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt 

eder. İşbu Sözleşme ile ilgili yapılacak tebligatlar ikametgâh adresi veya bilinen son adrese bırakılmak 

veya posta ile gönderilmiş olmak suretiyle yapılabilir. Tebligat posta ile gönderildiği takdirde, ulaşmış, 

öğrenilmiş olsun veya olmasın, normal posta müddeti içinde Kredi Borçlusu veya kefiller tarafından 

alınmış addedilecektir. MADDE 20- DELİL SÖZLEŞMESİ: Borçlu, işbu Sözleşme tahtında ortaya 

çıkabilecek uyuşmazlıklarda, VDF’nin ve kredi geri ödemelerinin yapılacağı banka ve finans 

kuruluşlarının defter kayıtları ve bu defter kayıtlarından çıkarılmış ve VDF’nin bir yetkilisi veya 

yetkilileri tarafından imzalanmış bir belgenin, bilgisayar kayıt ve çıktılarının, faks talimat metinlerinin, 

mikrofilm ve mikrofilmlerin, başkaca bir belge veya kâğıdın ibrazına gerek olmaksızın münhasır, kesin 

ve nihai delil olarak kabul ettiğini beyan ve kabul etmektedir. MADDE 21: KEFALET: İş bu 

Sözleşme’nin altında isim, unvan ve adresleri yer alan ve imza vazetmiş kefiller, Borçlu’nun iş bu 

Sözleşme ve bilcümle ekleri ile borçlandığı bütün bedelleri ödemeyi tekeffül etmektedir. Kefil, VDF’nin 

alacağı için işlemiş ve işleyecek faizlerin tamamından sorumlu olacaklarını kabul ve beyan eder. Kefil, 

Türk Borçlar Kanunu 589. maddesinde yükümlülüklere ilaveten, Kredi Borçlusu’nun iş bu Sözleşme 

tahtında ortaya çıkan ve/veya çıkacak olan yükümlülüklerinden sorumludur. Kefil, işbu Sözleşme 

tahtındaki haklarının yerine getirilmesi için VDF’nin burada imzası bulunan kefil(ler) hakkında kanuni 

işleme başvurduğu takdirde, bu işlemlerle ilgili olarak VDF tarafından yapılan tüm masrafları icra, 

mahkeme masrafları ile VDF’nin kendi avukatlık ücretleri ile kanuni avukatlık ücretleri arasındaki 

farklar da dâhil olmak üzere tüm vekâlet ücretlerini ödemeyi kabul etmektedir(ler). Kefil, Türk Borçlar 

Kanunu’nun 586/2nci maddesinde yer alan durumlardan feragat ettiğini ve VDF’nin alacağı her türlü 

kararı şimdiden kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. MADDE 22- REHİN SÖZLEŞMESİ: 

[……………….] (“Rehin Veren”) ile VDF arasında akdedilen veya akdedilecek olan kredi sözleşmeleri 

ile kullandırılmış, kullandırılacak her türlü kredilerden doğacak borçlarının teminatını teşkil etmek üzere 

aşağıda markası, modeli, plaka, motor ve şasi numarası kayıtlı taşıt veya taşıtları Medeni Kanunun 940/2 

maddesi uyarınca VDF’ye rehin etmiştir. Rehin Veren, tesis edilen bu rehnin; kredi anaparası, akdi 

faizleri, temerrüt faizleri, gider vergisi, her türlü vergi, resim harç, komisyon ve masraflar ile icra 

takibinden kaynaklanan her türlü alacak ile ayrıca adı geçen şahsın/şirketin kefil sıfatıyla imzalamış 

olduğu ve olacağı kredi sözleşmelerinden kaynaklanan borçların teminatını teşkil edeceğini kabul, beyan 

ve taahhüt eder. Kural olarak VDF, borç sona ermedikçe rehne konu edilen araç(lar) üzerindeki rehin 

hakkını kaldırmayacaktır. Ancak VDF dilerse dilediği araç üzerinde rehin hakkını kaldırabilir. Bu durum 

listedeki diğer araçlar üzerindeki rehin hakkına halel getirmeyecektir. Rehin Veren, VDF’nin muaccel 

hale gelmiş alacaklarının tasfiyesi için işbu Rehin Sözleşmesi kapsamında rehnedilen aracı İcra İflas 

Kanunu’nun menkul rehninin paraya çevrilmesi yolu ile satışını yaparak paraya çevirmeye ve bedelini 

muaccel hale gelmiş alacaklarına mahsuba yetkili bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Rehnin 

mevcudiyeti, VDF’nin rehin açığı vesikası almadan önce dahi borcun tamamı veya bir kısmı için diğer 

yasal yollarla takibe geçmesine engel değildir. Rehin Veren, başta “Uygulanacak Hukuk ve Yetkili 

Mahkeme” ve “Kanuni İkametgâh” hükümleri olmak üzere iş bu Rehin Sözleşmesi’nde düzenlenmemiş 

hususlarda ise ilgili “VDF Kredi Sözleşmesi” hükümlerinin uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt 

eder. MADDE 23- KREDİ BORÇLUSU’NUN BEYAN SORUMLULUĞU: Kredi Borçlusu, 

kredinin kullandırımı için VDF’ye ibraz etmiş olduğu tüm bilgi/belgelerin doğru, geçerli ve tam 

olduğunu, yanıltıcı olmadığını beyan eder. Aksi halde, Kredi Borçlusu’nun hukuki ve cezai sorumluluğu 

bulunmakta olup VDF, işbu Sözleşme’yi tek taraflı feshetmeye ve Kredi Borçlusu’nun borcunun 

tamamını, muaccel kılmaya re’sen yetkilidir. Kredi Borçlusu / Kefil işbu Sözleşme kapsamında kendi 

adına ve kendi hesabına hareket ettiğini, başkası hesabına hareket etmediğini, başkası adına hareket 

etmesi halinde, 5549 sayılı Kanun’a uygun olarak kimin hesabına işlem yaptığını VDF’ye derhal yazılı 

olarak bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. MADDE 24- BİLGİ PAYLAŞIMI VE KREDİ 

BORÇLUSU’NUN BİLGİ, BELGE TALEBİ: Kredi Borçlusu, VDF’ye iletmiş olduğu kimlik 

bilgileri, adres ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü kişisel verilerin, kendisi tarafından talep edilen 
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ürün / hizmetin sağlanması amacıyla veya kredi değerlendirme, derecelendirme, tahsilat, yasal takip ve 

diğer destek işlemlerine yönelik gerçekleştirilen veya gerçekleştirilecek işlemler kapsamında üçüncü 

kişi ve kurumlar ile paylaşılmasına muvafakat eder. VDF, Kredi Borçlusu’nun talebi halinde işbu 

Sözleşme’nin bir örneğini düzenleme tarihinden sonraki ilk yıl için ücretsiz olarak Kredi Borçlusu ile 

paylaşacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. MADDE 25- ELEKTRONİK HİZMETLER: İşbu 

Sözleşme 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. Kredi Borçlusu, bu kanallardan yararlanması 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 olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. VDF, ilgili 

hizmetlere ilişkin şartları yeniden düzenlemeye, değiştirmeye, hizmetleri kısmen veya tamamen 

durdurmaya ve iptal etmeye münhasıran yetkilidir. Kredi Borçlusu’nun beyan ettiği GSM numarası, e-

posta adresi ve diğer iletişim bilgilerinin yazılı olarak değiştirildiği bildirilmedikçe, doğru ve geçerli 

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

VDF’nin uygun görmesi halinde, Kredi Borçlusu, 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 ve taahhüt eder. Ayrıca Kredi Borçlusu, sunulacak olan hizmet esnasında oluşabilecek arıza, 

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

olmadığını kabul eder. VDF, Kredi Borçlusu’nun kredi hesaplarının kapanması, sözleşme hükümlerinin 

veya güvenlik yükümlülüklerinin ihlali veya herhangi bir sebep göstermeksizin gerekli görmesi halinde, 

ilgili hizmetlerin sunulmasını durdurabilme hakkını haizdir. Kredi Borçlusu, ilgili hizmetlerden 

yararlanma hakkını VDF’nin yazılı onayı olmaksızın üçüncü kişilere devredemez. 

 

Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu, Rehin Sözleşmesi ve Geri Ödeme Planı, işbu Sözleşme’nin 

ayrılmaz birer parçasıdır.  

 

İşbu Sözleşme’de yer alan tüm maddeler tarafımla müzakere edilip mutabakata varılmak kaydıyla 

hazırlanmış ve tarafımca okunup anlaşıldıktan sonra kabul edilerek imzalanmış ve imzalanmasından 

sonra bir nüshası tarafıma teslim edilmiştir. 

 

 

 

 

 

REHİN KONUSU TAŞITIN 

MARKASI    : 

MODELİ    : 

PLAKA NO    : 

MOTOR NO    : 

ŞASİ NO    : 
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Elektronik Ticari İleti Onay Beyanı 

İşbu Sözleşme kapsamında VDF ile paylaşmış olduğum kimlik ve adres bilgileri ve bunlarla sınırlı 

olmaksızın her türlü kişisel verilerimin, tarafıma çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve kişisel olarak 

uygun reklam, mal ve hizmet tanıtımı, satış, pazarlama, bilgilendirme, promosyon, kampanya bildirimi, 

üyelik işlemleri, anket ve müşteri memnuniyeti araştırmaları ve bu kapsamdaki hizmetlerin sağlanması 

amacıyla her türlü ticari elektronik ileti elektronik iletişim yapılması için VDF Grubu şirketleri (Volkswagen 

Doğuş Finansman A.Ş., VDF Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş., VDF Faktoring A.Ş., VDF Filo Kiralama 

A.Ş., VDF Servis ve Ticaret A.Ş.) tarafından toplanmasını, kaydedilmesini, işlenmesini, saklanmasını, bir 

mal, hizmet veya marka ile sınırlı olmamak üzere VDF nezdindeki elektronik iletişim adreslerime (cep 

telefonu, e-posta adresi vb.) ücretsiz ticari elektronik ileti gönderilmesini,  

      ONAYLIYORUM. 

      ONAYLAMIYORUM.  

 

KREDİ BORÇLUSU MUTABAKAT BEYANI: 

 

[LÜTFEN AŞAĞIDAKİ İFADEYİ EL YAZISI İLE YAZINIZ: 

Sözleşme ve eklerinin bir kopyasını elden teslim aldım.] 

Kredi Borçlusu Adı Soyadı: []  

Cep telefon numarası : [_______._____________] 

E-posta adresi : 

[_____________________________@__________________________________]  

[Tarih] 

[İmza] 

             

   

 

 

KEFİL BEYANI: 

“İş bu Sözleşme tahtında Borçlu’ya, _____________ tutara kadar, kefil olduğumu kabul, beyan ve 

taahhüt ederim.[Tarih]” 

 

 

KEFİL:  

Ad/Soyadı:      

İmza/Kaşe 

             

   

 

KEFİLİN EŞİNE AİT RIZA BEYANI: 

“İş bu Sözleşme tahtında resmi nikâhlı eşim  _____________ tarafından Borçlu’ya kefil 

olunmasına rıza gösterdiğimi beyan ederim.[Tarih]” 

Rıza Veren (Eş) 

Ad/Soyadı: 

İmza/Kaşe: 


