TİCARİ KREDİ SÖZLEŞMESİ ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU
Sayın Müşterimiz; Kullanmak istediğinizi bildirdiğiniz belirli süreli ticari kredinin ana hatları hakkındaki bilgiler
aşağıda bulunmaktadır. Gerekli araştırmaları yapıp aşağıdaki açıklama ve bilgilerle bilahare imzalayacağımız
Sözleşme ve formları ve şartları dikkatle okuyarak, ve nihayetinde tüm şartları bizimle müzakere ederek
Sözleşmenizi imzalamanızı beklediğimizi bilgilerinize sunuyoruz. Kredi itibar değerlendirmenizin olumsuz
olması halinde tarafımızca derhal ve ücretsiz olarak bilgilendirileceksiniz. Krediniz sabit faizli olarak
kullandırılacağından Sözleşmenin Şirketimiz için tekemmülünden sonraki faiz oranı değişikliklerinden
etkilenmeyeceksiniz.
KREDİ ŞARTLARI VE ÖDEME PLANI

(Detaylı Geri Ödeme Planı Örneği Ektedir)

Kredi Tutarı/Ana Para : ………………………. TL
Taksit Sayısı : ……………………
İlk Ödeme Tarihi
: ….... /…... /…...
Son Ödeme Tarihi : ….../.….. /…….
Sözleşme Süresi/Vade: …… Ay (Sözleşme hükümlerinin geçerliliği borcun tamamen ödenmesine kadar devam eder.)
Akdi Faiz Oranı (Aylık-Yıllık Basit) : %...... / %.......
Yıllık Maliyet (Efektif Faiz ) Oranı : % ……
Temerrüt(Gecikme) Faiz Oranı(Aylık-Yıllık) : % ……. / %........
Aylık Taksit : …………………..………..TL
Yıllık Geri Ödeme Tutarı : ………………………..TL
Toplam Geri Ödeme Tutarı : …………………………TL
Toplam Faiz Tutarı
: ……..……………….. TL
Toplam KKDF ve BSMV Tutarı : ……………………………TL
Kredi Tahsis Ücreti
: ……………………….. TL + BSMV ( …………… ) TL
SÖZLEŞME KONUSU OLAN ve/veya REHNEDİLECEK ÜRÜNLER ile DİĞER TEMİNATLAR
a) Taşıt Rehni

: Marka/Modeli/Tipi : …………………………………………

b) Taşınmaz İpoteği : İl/İlçe : ………………………………………….……..
Niteliği : …..………..………………….

Şasi/Motor No : …………………………
Ada/Pafta/Parsel : ……. /….… /…….…

Arsa Payı : …..… Bağ.Bölüm : ……… Derece : …….

Malik : ………………………….………………………………………………………………………………………….…
c) Alacak Temliki

: ………………………………...

d) Menkul Rehni

: …………………………………

e) Diğer

: ………………………………….

TEMSİLİ MALİYET TABLOSU (Talep ettiğiniz kredi tutarına ait faiz oranına göre hesaplanmıştır. Reel bilgiler
için yukarıya bakınız.)
KREDİ
TUTARI

VADE

AKDİ
FAİZ

TOPLAM
FAİZ

MASRAFLAR
TOPLAMI

BSMV
(%5)

KKDF
(%15)

ÖDENECEK
TOPLAM
TUTAR

YILLIK MALİYET
ORANI
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Sözleşmedeki maddeler hakkında :
Madde 1) Sözleşmenin taraflarını içermekte olup, Şirketimizin ünvanı, size ve varsa Kefillere ait bilgiler yer
almaktadır.
Madde 2) Yukarıda belirtilen rakamsal ve oransal şartlarla birlikte, Sözleşme ve aynı zamanda kredi tarihini,
aylık ve yıllık akdi faiz oranını, varsa sizin adınıza sizden tahsil edilerek devlete ödenen ve taksitlerinize dahil
edilen Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) oranını ve Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF)
oranını, Geri Ödeme Planını içermektedir. Diğer maliyet kalemleri bölümünde ise; normal koşullarda Sözleşme
tarihinden 1 ay sonra başlayacak olan ilk taksidinizin daha ileri bir tarihte başlamasını istediğinizde, ertelenen
gün kadarlık akdi faiz tutarı, yasal düzenlemeler (Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun vs. mevzuat
hükümleri) çerçevesinde tarafınızdan nakden, toplam geri ödeme tutarından ayrı olarak alınacak meblağ
(kredi tutarının binde beşi oranındaki Kredi Tahsis Ücreti, tüm taksitleriniz ve diğer maliyet kalemlerinizin
toplamı ile birlikte kredinin ana para dahil toplam maliyeti yer almaktadır.
Madde 3) Krediye konu edilecek ürünler ile ilişkili ya da bağımsız olmak üzere Şirketimize verilecek teminat
bilgileri yer almaktadır.
Madde 4) Kredinin kullandırılması ve işleyişi hakkında bilgileri içerirken
Madde 5) de ise Sözleşmenizde Kefiliniz olması halinde birlikte ve adi kefalet hükümlerine tabi olacak kefillerin
sorumluluğunun sınırları belirtilmektedir. Kredi değerlendirmesi aşamasında sizlerden kefil istenebilecektir.
Madde 6) Ödemelerinizi zamanında yapmaz iseniz ilgili ödemenin anaparasına uygulanacak olan temerrüt
faizi, buna bağlı olan mali yükümlülükler ve hukuki sonuçlar hakkında bilgiler yer almaktadır. Birbirini izleyen
iki taksidinizi vadesinde tamamen ödememeniz halinde tarafınıza 30 gün süre verilir bu süre içinde gecikmiş
güncel borç ödenmemesi halinde vadesi gelmemiş kalan borcunuz muaccel kılınarak talep edilecektir.
Taksitlerinizi zamanında ödememeniz halinde geçerli olacak olan temerrüt faizi oranı, Akdi Faiz Oranının yüzde
otuz fazlası olarak belirlenmiştir. Temerrüt halinde temerrüt faizine işleyecek vergi ve fonlar, yapılabilecek
ihtar/ihbarların posta ve noter masrafları, harç, vekalet ücreti gibi yasal takip giderleri tarafınızdan alınacak,
muaccel borcun tamamı ödenmedikçe rehin konusu ürünler paraya çevirtilecek, hakkınızda diğer takip
işlemleri yaptırılabilecek, bu şekilde size ve varsa kefilinize ait tüm malvarlığı, maaş, emekli maaşı ve tüm
gelirlerinize yönelik icrai işlemler yaptırılabilecektir. Sayfa sonunda, imzanızın sayfanın ön ve arka yüzdeki
hükümleri kapsayacağını, kabul, müzakereye dair beyanlarınız ve imza yeri bulunacaktır. -İşbu Sözleşme
Öncesi Bilgilendirme Formunu imzalamakla; arka sayfası dahil olmak üzere formu okuduğunuzu, anladığınızı,
ekindeki geri ödeme planını elden teslim aldığınızı, ileride Otomotiv Kredisi Sözleşmesini imzalamadan önce
bu konudaki gerekli tüm araştırmaları yapacağınızı, sözleşmenin tüm şartlarıyla müzakere edilerek kabul veya
red edilebileceğini kabul ve beyan etmiş olacaksınız.
Borcunuz muaccel kılınmadan önce tarafınıza bu konuda uyarı yazısı gönderilecek olduğu ve verilen sürede de
gecikmiş bakiyelerinizin ödenmemesi halinde borcun muaccel kılınarak rehin konusu ürünlerin paraya
çevrilmesi de dahil olmak üzere yasal işlemlere başlanabilecektir.
Madde 7) Sözleşmenin sona ermesi ve fesih şartlarına yer verilmiştir.
Madde 8) Faiz, vergi ve masraflara, yasal zorunluluk halleri ve sorumluklarınıza dair bilgiler bulunmaktadır.
Madde 9) Bize verdiğiniz bilgilerin doğruluğu ve paylaşımına dair beyanlarınız yer almaktadır.
Madde 10) Kişisel bilgilerinizin işlenmesine ilişkindir.
Madde 11) Kullanacağınız kredide kendi nam ve hesabınıza hareket ettiğinize dair kabul beyanınızdır.
Madde 12) Dövize Endeksli Kredi kullanmanız halinde geçerli olacak kapama kuru ve diğer detaylara ilişkindir.
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Madde 13) Şirketimizden kullandığınız başka krediler olması halinde bunların kullanacağınız yeni kredi ile
etkileri hakkında bilgiler ve beyanlarınız yer almaktadır.
Madde 14) Sigortaya dair bilgiler yer almaktadır.
Madde 15) İmzalayacağımız Sözleşmenin Türk Ticaret Kanunu'ndaki “cari hesap” hükümlerine göre
yönetilecek olup, aynı zamanda Türk Medeni Kanunu'nun 939. ve devamı hükümlerine tabi olacağını ve
bunların diğer sonuçlarını içermektedir.
Madde 16) Kredinin erken ödenmesine dair bilgiler yer almaktadır. Müşteri, bakiye borcunu kısmen veya
tamamen vadesinden önce ödeyebilir. Müşteri, erken ödeme nedeniyle faiz ve faiz indirimi dahil, DF’den
herhangi bir talepte bulunamaz. Erken kapama tutarı üzerinden kalan vadesi 24 ayı aşmayan kredilerde % 1,
kalan vadesi 24 ayı aşan kredilerde ise yüzde 2 oranında hesaplanacak erken kapama ücreti alınabilir.
Madde 17) Sözleşmeden doğan hak ve alacakların 3. Kişilere devir edemeyeceğinize ilişkindir.
Madde 18) 'de aramızdaki olası bir ihtilafta tarafların tabi olacağı delillerin mahiyetine dair bilgiler yer
almaktadır.
Madde 19) 'da Kredi konusu ürünün teslimi, ürünün uğrayabileceği hasarlar ve oluşabilecek masraflar,
mahkemelere teminat mektubu verilmesi halinde doğacak masraf ve vergilerin borçlara dahil olacağı,
kredinin doğrudan ya da dolaylı rüşvet ile ilişkili olmaması hususu, 5549 sayılı kanun kapsamında kimlik, adres
vs. değişikliklerinin derhal bildirilmesi gerektiği, DF nin haklarını kısmen ya da tamamen kullanmamasının bu
haklarında vazgeçtiği anlamına gelmeyeceği ile sözleşme hükümleri dışındaki konularda -imzalanmışsa- Genel
Kredi Sözleşmesi hükümlerinin geçerli olacağı hakkında bilgiler “diğer hükümler”de belirtilmektedir.
Madde 20) 'de Tebligata dair usul ve kurallar ve
Madde 21) 'da ise Uyuşmazlık hakkında yetkili mercilere dair bilgi ve kurallar yer almaktadır.

• Taksitlerinizi vadesinde ödememeniz halinde başlanacak olan yasal işlemlerden önce tarafınıza yazılı olarak
muacceliyet uyarısı veya kat ihtarnamesi gönderilecek, ayrıca bunların posta veya noter maliyetleri ile üçüncü
kişilere yasal takip nedeniyle ödenen ücretler tarafınızdan talep edilecektir.
• Akdedeceğiniz Sözleşmede öngörülen şartların Sözleşme süresi içerisinde aleyhinize (yasal zorunluk halleri
hariç) değiştirilmeyeceğini belirtmek isteriz.
• Bu formda yer alan bilgiler 1 gün süreyle bağlayıcıdır. Sözleşmeyi imzanızdan evvel Sözleşme şartlarında veya
bilgilerinde Şirketimizin kararı ile veya Satıcı tarafından veyahut da Mevzuat gereği bir değişikliğe sebebiyet
verilmesi halinde tarafınıza yeniden sözleşme öncesi bilgilendirme yapılacağını ve Sözleşmeyi yeni duruma
uygun olarak tanzim edeceğimizi bildiriyoruz. Herhalukarda sözleşmeyi imzalayacağınız tarihe kadar geçecek
süre içinde olabilecek değişikliklerin, sözleşmenin müzakeresi esnasında gündeme geleceğinden işbu bilgiler
Şirketimizin taahhüdü niteliğinde değildir.
• Sözleşme imzalanması anında veya sonrasında hukuki işlemler için noter masraflarına katlanmanız
gerekebilir.
• Krediye dair geri ödemelerinizi Sözleşme ekinde vereceğimiz formda belirttiğimiz kanallardan
yapabileceğinizi, ücretsiz kanalları da belirteceğimizi, ilgili banka ve kurumların kendilerinin tahsil edeceği
ücretlerde değişiklik yapması halinde bu hususun ve ücretin Şirketimizle ilgili olmayacağını da bilgilendirmek
isteriz.
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• Müşteri Numaranız: …………………………………. (İşlemleriniz sırasında ihtiyaç duyacağınız Müşteri numaranızı
mutlaka not ediniz.) Taksit ödemelerinizi yapabileceğiniz geri ödeme noktalarına Sözleşmenizin ekindeki
masraf/ücret formunda yer verilecektir.
• Öğrenmek istediğiniz başka bir husus olması halinde kredi başvurusu yaptığınız noktalara ve Şirketimizin
0 (212) 336 89 00 numaralı hattına başvurarak bilgi alabilirsiniz.
 İşbu bilgilendirme formunda yer alan müşteri ve kefil/kefillere ait bilgiler 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu kapsamında Doruk Finansman A.Ş. tarafından finans işlerinin yürütülmesi, iş
faaliyetlerinin yürütülmesi, risk yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sözleşmenin kurulması için
veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak işlenecek ve aynı amaçlarla, Grup Şirketleri ile
Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına aktarılacaktır.
 Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki haklarınızın da yer aldığı aydınlatma
metnine http://www.ddm.com.tr/ internet sitelerinden öğrenebilir ve verilerinize ilişkin yazılı taleplerinizi
“Trump Towers 2. Kule Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. Kat: 12 34387 Şişli/İstanbul” adresine ıslak
imzalı olarak veya bilgi@dorukfinansman.com.tr kayıtlı elektronik posta adresine güvenli elektronik imza ile
imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.
Saygılarımızla,
DORUK FİNANSMAN A.Ş.
Trump Towers 2. Kule Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. Kat: 12 34387 Şişli/İstanbul
E-posta
: info@ddm.com.tr
MERSİS NO : 2182614873562274
Tel
: 0 212 336 89 89

ÜNVAN : ……………………………………………………………………………….…
TARİH

: ……/……/………….

İMZA : ……………….……………………

1. KEFİL : ………………………………………………………
TARİH

: ………/………/………….…

İMZA : ………………………………………..

2. KEFİL : ………………………………………………………
TARİH

: ………/………/………….…

İMZA : ………………………………………..
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