HEMENAL FİNANSMAN A.Ş. SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU
Sayın Müşterimiz, HEMENAL FİNANSMAN A.Ş.’den (“HEMENAL”) talep ettiğiniz belirli süreli tüketici kredisi için
imzalayacağınız Finansman Sözleşmesi’nin önemli hükümleri aşağıda özetlenmiştir. Bu bilgi formu teslim edildigi
gün geçerlidir.
Kredinin Türü

Aylık Faiz Oranı

Kredi Tutarı

Yıllık Faiz Oranı

Kredi Vadesi (Aylık)

Efektif Yıllık Faiz Oranı**

Aylık Ödeme Tutarı

Gecikme Faizi Oranı

Toplam Geri Ödeme Tutarı

BSMV Oranı

Kredi Tahsis Ücreti*
KKDF Oranı
*Kredi tahsis ücretine %5 BSMV dahil değildir. İlgili ücret BSMV ile birlikte kredi tutarına eklenerek peşin tahsil edilir.
** Efektif yıllık faiz oranı hesabında tahsis ücreti, fon, vergi, her türlü ücret ve masraf bileşenleri dikkate alınmıştır.
KREDİ KONUSU MAL/HİZMET/ÜRÜN
Ürün Adı / Markası:
Satıcı Unvanı:

Mersis Numarası:

Telefonu:

E-posta Adresi:

Adresi:
1. Kredinin kullandırılması: Kredinin kullandırılması HEMENAL’ın kredi talebinizi onaylamasına bağlıdır.
HEMENAL krediyi onaylayıp onaylamamakta serbesttir. Kredi talebi olumsuz sonuçlandığında tarafınıza derhal ve
ücretsiz bilgi verilecektir.
2. Cayma hakkı: Finansman Sözleşmesi’nin imzalanmasından itibaren 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe
göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin Finansman Sözleşmesi’nden cayma hakkınız vardır. Cayma hakkını
kullanabilmek için belirtilen süre içinde HEMENAL’a dilekçe aslı ya da faks yolu ile talebinizi iletmelisiniz. Cayma
hakkının kullanılması halinde anaparanın ve kredinin kullanıldığı tarihten anaparanın geri ödendiği tarihe kadar
olan sürede tahakkuk eden faizin ve varsa HEMENAL tarafından bu kredi ile ilgili üçüncü kişilere ödenmiş olan
masrafların, cayma hakkı talebinizi HEMENAL’a iletmenizin ardından 30 (otuz) gün içinde kredi referans
numaranız ile HEMENAL’ın QNB Finansbank TR560011100000000000666666 no’lu hesabına ödemelisiniz. Bu
süre içinde ödeme yapılmaması hâlinde krediden caymamış sayılacaksınız.
3. Ödemeler: Müşteri, kredi borcunu ekte yer alan Ödeme Planı’na göre, T.C. Kimlik Numarasını belirterek
HEMENAL’ın QNB Finansbank TR750011100000000000001001 no’lu hesabına veya HEMENAL’ın belirleyeceği
ödeme kanallarını kullanarak nakden veya hesaben eksiksiz ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. HEMENAL’ın
Tüketici’ye önceden bildirmek kaydıyla banka hesaplarını ve ödeme yöntemlerini değiştirme hakkı saklıdır.
a) Erken Ödeme: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla kredi
bakiye borcunuzu vadesinden önce ödeyerek kredi borcunuzun tamamını erken kapatabileceğiniz gibi vadesi
gelmemiş bir ya da birden çok taksit ödemesinde de bulunabilirsiniz. Bir taksit tutarından az olmamak üzere
herhangi bir tutarı vadesinden önce ödemeniz durumunda, ödemenizi Müşteri’ye ait T.C. Kimlik Numarası ile
HEMENAL’ın QNB Finansbank TR560011100000000000666666 no’lu hesabına göndermeniz halinde ödemeniz
“ara ödeme” olarak işleme alınacaktır. Yukarıda anılan her durumda, HEMENAL tarafından, yasal düzenlemelerce
belirlenen oranda faiz indirimi ve ödeme türüne bağlı olarak ödeme planında değişiklik yapılacak, güncellenen
ödeme planı Hemenal’da kayıtlı e- posta veya posta adresinize gönderilecektir.
b) Kısmi Ödeme: Taksit tarihinden önce ve bir taksit tutarından daha az yapılan ödemeler taksit tarihine kadar
HEMENAL hesabında bekletilecek ve bu ödemeyi izleyen ilk taksit günü geldiğinde ilgili taksit tutarından otomatik
olarak mahsup edilecektir.
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c) Diğer: Erken veya ara ödeme talebi olmaksızın EFT yolu ile yapılan ödemelerde birden fazla açık kredi olması
durumunda ödemeler en eski tarihli olan krediden başlayarak kabul edilir. Aynı tarihteki taksitlerden ise tutarı
en düşük olana öncelik verilir. Kalan bir bakiye olması durumunda ise her bir taksit için taksit tarihinde olmak
kaydı ile sırasıyla kredi geri ödeme işlemi başlatılır ve taksit tarihinde olmak kaydı ile EFT tutarı bitene kadar
ödeme işlemleri yapılır.
4. Sigorta: Müşteri ilgili krediye ilişkin sigorta yaptırmak istemesi halinde sigortayı dilediği acenteden
düzenletebilecektir. HEMENAL’ın acente sıfatını haiz olması halinde ise HEMENAL Müşterinin yazılı olarak veya
kalıcı veri saklayıcı aracılığı ile açık talebi olmaksızın kredi ile ilgili sigorta yapmayacaktır.
5. Aylık, Yıllık ve Gecikme Faiz Oranları: Yukarıda belirtilen aylık, yıllık faiz oranları Finansman Sözleşmesi’nin
parçası olan Ödeme Planı’nda bulunan taksit tutarlarının hesaplanmasında kullanılır. Gecikme faiz oranı ise kredi
taksitlerinin kısmen veya tamamen ödenmemesi durumunda uygulanacak aylık faiz oranıdır. Hesap kat ihtarından
önce gecikmiş borç miktarına, kat ihtarından sonra ise muaccel olan kredi borcunun tamamına uygulanır.
6. Muacceliyet, Müşteri’nin Temerrüde Düşmesinin Hukuki Sonuçlar ve Temerrüt Faizi: Müşteri, bu
Sözleşmeden doğan borçlarını ödeme planına uygun olarak vadesinde ödemediği, taksitlerden herhangi birini
ödemede geciktiği durumda temerrüde düşmüş sayılır ve borca temerrüt faizi uygulanır. Bu halde de Müşteri
temerrüdün doğduğu tarihten itibaren borcunu HEMENAL’a ödeyeceği tarihe kadar geçecek günler için temerrüt
faizi ve bu faizin fon ve gider vergisini ödemeyi taahhüt eder. Müşterinin birbirini izleyen en az 2 (iki) taksiti
ödemede temerrüde düşmesi halinde borcun tamamı muaccel hale gelir ve HEMENAL, Müşteriye muacceliyet
uyarısında bulunarak, bakiye borcun tümünün 30 (otuz) günlük sürede ödemesini talep eder. Müşteriye yapılacak
resmi bildirimlere ilişkin noter masrafı doğması durumunda ilgili ücret Müşteriden tahsil edilecektir. Müşteri'nin,
ilgili resmi bildirimde kendisine tanınan süre içinde borcunu ödenmemesi halinde kredi borcunun tamamını
muaccel hale gelir. Kredinin geri ödemelerinde gecikme olması veya temerrüde düşülmesi halinde temerrüt faizi
oranı akdi faiz oranının %30 fazlası olarak hesaplanacaktır.

MÜŞTERİ
KREDİ TUTARI
VALÖR TARİHİ
KREDİ TİPİ
SIRA

TARİH

0
1
2
:
6
7

12/12/2017
30/12/2017
30/01/2018
:
30/05/2018
30/06/2018

Adı Soyadı
1.000,00 TL
12/12/2017
TÜKETİCİ KREDİSİ
FAİZLİ
BAKİYE
1.000,00
858,80
723,16
:
150,81
0,00
TOPLAM

GÜN
0
18
30
:
30
30

ÖRNEK ÖDEME PLANI
FAİZ ORANI %
VADE
BSMV ORANI %
KKDF ORANI %

ÖDENECEK
TAKSİT
0,00
154,09
154,09
:
154,09
154,09
1.078,60

DEVRE
FAİZİ
0,00
10,74
15,37
:
5,34
2,70
65,48

ALINACAK
FAİZ
0,00
10,74
15,37
:
5,34
2,70
65,48

1,79
7
5,00
15,00
KKDF
0,00
1,61
2,31
:
0,80
0,41
9,83

BSMV
0,00
0,54
0,77
:
0,27
0,14
3,29

BİRİKEN
FAİZ
0,00
0,00
0,00
:
0,00
0,00

DÜŞÜLECEK
ANAPARA
0,00
141,20
135,64
:
147,68
150,81
1.000,00

Efektif Yıllık Faiz Oranı: % 29.0760 Kredi Tahsis Ucreti: 0,00 TL
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