HEMENAL FİNANSMAN A.Ş. - FİNANSMAN SÖZLEŞMESİ
TARAFLAR
Kredi Veren
MERSİS No
Telefon No
Adres

: HEMENAL FİNANSMAN A.Ş.
(“HEMENAL”)
: 03880605888400011
: 0850 222 0 415
: Esentepe Mahallesi Büyükdere
Caddesi Kristal Kule Binası No:
215 Kat: 5 4. Levent - Şişli,
İstanbul / Türkiye

Müşteri Adı Soyadı :
T.C. Kimlik No
Adresi

:
:

Mersis No
Adres

:
:

Satıcı Unvanı :
Telefon
:
Eposta Adresi :

KREDİ KONUSU MAL/HİZMET/ÜRÜN
Ürün Adı / Markası:
KREDİ ŞARTLARI & ÖDEME PLANI ÖZETİ
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 %5,00 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.
İşbu Finansman Sözleşmesi’nde (“Sözleşme”/ “Finansman Sözleşmesi”); Müşteri; HEMENAL’dan ticari veya mesleki
olmayan amaçlarla kredi kullanan gerçek kişiyi, Bayi/mağaza: Hemenal Finansman A.Ş.’nin kullandıracağı krediye
konu olan mal veya hizmetlerin satışını ve teslimatını sağlayan, bir (tüzel) kişiliğe sahip kuruluşları/adi ortaklıkları
ifade eder.
SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ:
1- İşbu Sözleşme ekinde imzalanan Ödeme Planı içeriği işbu Finansman Sözleşmesi tarihi itibariyle geçerlidir ve İşbu
Sözleşme’nin bağlayıcılığı HEMENAL’ın kredi tahsis onayı vermesi ve bunu Müşteriye iletmesiyle başlar.
2- Müşterinin Finansman Sözleşmesini imzalamış ve mal veya hizmeti satın almış olsa dahi HEMENAL’ın kredi
tahsisine ilişkin onay vermemesi ve bu durumu Müşteri’ye bildirmesi, işbu Sözleşme’nin HEMENAL ve kendisi
açısından hüküm ifade etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
3- Kredi taksit vadesinin kanunlarda tatil olarak kabul edilen bir güne rastlaması durumunda, ödeme işlemi bu günü
izleyen ve tatil olmayan ilk iş gününde gerçekleştirilecektir.
4- Müşteri HEMENAL’a işbu Sözleşme’nin Kredi için Yıllık Faiz Oranı kısmında belirtilen oranda faizi ve bu faiz
üzerinden Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) ve Kaynak Kullanım ve Destekleme Fonu (KKDF) ödemeyi
kabul ve taahhüt eder. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve ilgili yönetmelikler
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kapsamında Müşteri; Sözleşme Öncesi Bilgi Formu’nda belirtilen ücretleri ödeyeceğini ve bu konularda kendisine her
zaman e-mail, SMS v.b. iletişim kanalları ile ulaşılabileceğini kabul eder. Bu Sözleşme kapsamındaki hiçbir
hesaplamada bileşik faiz uygulanmayacaktır.
5- HEMENAL, tasarrufunda olmayan, ancak resmi mercilerce mevcut uygulamalarda yapılacak değişiklikler veya
ileride uygulamaya konabilecek vergi, fon, vb. hususlar veya mevcut yükümlülükler ile ilgili herhangi bir değişiklik
yapıldığında, Finansman Sözleşmesi, Ödeme Planı, ekleri veya kredi ile ilgili diğer hususlarda değişiklik yapabilecektir.
Müşteri yasal zorunluluklardan kaynaklanan bu değişiklikleri kabul eder.
6- 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 Müşteri’ye önceden
bildirmek kaydıyla banka hesaplarını ve ödeme yöntemlerini değiştirme hakkı saklıdır.
a) Erken Ödeme: Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Müşteri işbu Finansman Sözleşmesi ve ekleri tahtında
borçlandığı kredi bakiye borcu önceden ödeyebileceği gibi vadesi gelmemiş bir ya da birden çok taksit ödemesinde
de bulunabilir. 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.
c) Diğer: 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.
7. Sigorta: Müşteri ilgili krediye ilişkin sigorta yaptırmak istemesi halinde, HEMENAL’ı dain-i mürtehin olarak
belirlemesi kaydıyla sigortayı dilediği acenteden düzenletebilecektir. HEMENAL’ın acente sıfatını haiz olması halinde
ise HEMENAL Müşterinin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile açık talebi olmaksızın kredi ile ilgili sigorta
yapmayacaktır. Yenilenen sigorta poliçelerinde HEMENAL’ın dain-i mürtehin olarak yer almasını sağlayacaktır.
8- Müşterinin talebi doğrultusunda Ödeme Planı’nda vadeye yönelik bir değişiklik olması durumunda Müşteri işbu
Sözleşme’nin vadesinin de yeni Ödeme Planı’nda belirtilen vade olduğunu kabul ve taahhüt eder.
9- Tüketici kredisi ile alınan ürün veya hizmet bedelinin daha sonra herhangi bir nedenle kredi hesabına iadesi, söz
konusu mal/hizmet bedelinin iade edildiği tarihe kadar Müşteri’nin HEMENAL’a karşı anılan işlemden doğan borç ve
yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. Krediye konu ürün/hizmetin iadesi halinde ise Müşteri ürün/hizmet bedelinin
iadesini HEMENAL’a yapmayı kabul eder. İade tutarı HEMENAL tarafından Müşteri’nin kredi borcuna mahsup
edilecek olup, Müşteri kalan bakiyeden borçlu/sorumlu olmaya devam edecektir.
10- 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.
11- Cayma Hakkı: Müşteri, Finansman Sözleşmesi’nin imzalanmasından itibaren 14(ondört) gün içinde herhangi bir
gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin Finansman Sözleşmesi’nden cayabilir. Cayma hakkının
kullanılabilmesi için belirtilen süre içinde HEMENAL’a dilekçe aslı ya da faks yolu ile cayma talebinin iletilmesi
gerekmektedir. 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 talebinin HEMENAL’a iletilmesinin ardından 30 (otuz) gün içinde kredi
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referans numarası ile HEMENAL’ın QNB Finansbank TR560011100000000000666666 no’lu hesabına ödenmesi
gerekmektedir. Bu süre içinde ödeme yapılmaması hâlinde krediden cayılmamış sayılır.
12- 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.
13- Müşteri’nin temerrüde düşmesi nedeniyle ve herhalükarda Tarafların karşılıklı mutabakat ile ödemenin
ertelenmesi veya borcun yeniden yapılandırılması halinde işbu Sözleşme hükümleri aynen geçerli kalacak, yalnızca
Ödeme Planı değiştirilecektir.
14- Bağlı Kredi: Kanun uyarınca “bağlı kredi sözleşmesi”; tüketici kredisinin münhasıran belirli bir malın veya hizmetin
tedarikine ilişkin bir sözleşmenin finansmanı için verildiği ve bu iki sözleşmenin objektif açıdan ekonomik birlik
oluşturduğu sözleşmedir. Bağlı kredilerde, mal veya hizmet hiç ya da gereği gibi teslim veya ifa edilmez ise satıcı,
sağlayıcı ve HEMENAL, Müşteri’nin satış sözleşmesinden dönme veya bedelden indirim hakkını kullanması hâlinde
müteselsilen sorumludur. Müşterinin bedelden indirim hakkını kullanması hâlinde bağlı kredi de bu oranda indirilir
ve Ödeme Planı buna göre değiştirilir. Müşterinin sözleşmeden dönme hakkını kullanması hâlinde, o güne kadar
yapmış olduğu ödemenin iadesi hususunda satıcı, sağlayıcı ve HEMENAL müteselsilen sorumludur. Ancak,
HEMENAL’ın sorumluluğu; malın teslim veya hizmetin ifa edilmediği durumlarda satış sözleşmesinde veya bağlı kredi
sözleşmesinde belirtilen malın teslim veya hizmetin ifa edilme tarihinden, malın teslim veya hizmetin ifa edildiği
durumlarda malın teslim veya hizmetin ifa edildiği tarihten itibaren, kullanılan kredi miktarı ile sınırlı olmak üzere 1
(bir) yıldır.
Taraflar, bu kredinin münhasıran belirli bir malın veya hizmetin tedarikine ilişkin bir sözleşmenin finansmanı için
kullanması ve bu sözleşme ile işbu Finansman Sözleşmesinin objektif açıdan ekonomik birlik oluşturması durumunda
mal veya hizmet tedarikine ilişkin sözleşmeden Müşteri’nin cayması halinde buna ilişkin bildirimi aynı sürede
Müşteri tarafından HEMENAL’a yazılı olarak bildirecektir. Müşteri bu halde herhangi bir tazminat veya cezai şart
ödeme yükümlülüğü olmaksızın sözleşmenin sona ereceğini, bildirimin hiç yapılmaması veya geç yapılması hallerinde
ise HEMENAL’ın herhangi bir sorumluluğunun doğmayacağını kabul eder.
15- İşbu Sözleşme gereğince gerçekleştirilen tüm işlemler için, işbu Sözleşme’den doğacak tüm uyuşmazlıklarda
HEMENAL’ın her türlü defter, kayıt ve belgeleri, mikrofilm ve bilgisayar kayıt ve çıktıları ile Müşteri’ye HEMENAL
tarafından verilmiş Müşteri mutabakatını içeren hesap özetleri ve belgeleri, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri
Kanunun 193’üncü maddesinde gösterilerin anlamıyla münhasır delil sayılacaktır.
16- HEMENAL tarafından Müşteri’ye yapılacak tebliğler için 18. Madde’de belirtilen hükümler geçerlidir.
17- Müşteri, HEMENAL’a ve Bayi/Mağazaya verdiği/vereceği bilgilerin ve belgelerin eksiksiz ve doğru olduğunu kabul
ve beyan eder. İşbu Sözleşme’nin uygulamasından doğacak tüm uyuşmazlıklarda, İstanbul Merkez (Çağlayan)
Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir. İşbu Finansman Sözleşmesi’nin tamamı Müşteri tarafından okunarak
imzalanmış olup, Müşteri kredi konusu ürünü, Bayi/Mağazadan her türlü ayıptan ari, sağlam, eksiksiz ve gerekli
kontrolleri yaptıktan sonra teslim aldığını ve kredi tutarının Bayi/Mağazaya ödenmesine muvafakatini beyan eder.
18-Taraflar, işbu Finansman Sözleşmesi’nde yer alan hususların yerine getirilmesi ve HEMENAL’a yapılacak her türlü
bildirim ve tebligat için aşağıda isim ve imzasının yanında yazılı adresin kanuni yerleşim yeri olduğunu ve bu adrese
yapılacak bildirim ve tebligatın tarafına yapılmış sayılacağını, kanuni yerleşim yerini değiştirdiğinde yeni yerleşim
yerini 3 (üç) gün içinde yazılı olarak HEMENAL’a bildirmeyi, aksi takdirde Finansman Sözleşmesi’nde yazılı yahut
usulünce son bildirilen yerleşim yerine yapılacak bildirim ve tebligatın geçerli olacağı hususunda mutabık kaldıklarını
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kabul, beyan ve taahhüt ederler. Taraflar, HEMENAL’a adli mercilere başvurulması halinde dava ve icra takip harç ve
giderlerinin, cezaevleri harcı ve vekâlet ücretinin Müşteri tarafından ödeneceği hususunda mutabakata varmışlardır.
Taraflar, işbu Sözleşme’den doğmuş ve doğabilecek tüm harç ve vergilerden Müşteri’nin sorumlu olduğu hususunda
mutabakata varmışlardır. Yukarıda detaylandırılmayan benzer işlemler de benzer tutarlar üzerinden yine vergiler
dahil olarak ayrıca ödenecektir. Ücretler Taraflar’ca müzakere edilerek belirlenmiştir. Müşteri, HEMENAL ile arasında
doğacak uyuşmazlık konularında tüketici mahkemesi veya tüketici hakem heyetine başvuru hakkına sahiptir.
19- HEMENAL ile Müşteri arasında kurulan işbu Finansman Sözleşmesi’nin bir örneğini düzenlenme tarihinden
sonraki ilk yıl için Müşteri ücretsiz olarak alma hakkına sahiptir. Noter masrafları gerektiğinde Müşteri tarafından
ödenecektir.
20- Müşteri, kredi ile ilgili soru, itiraz, öneri veya taleplerini 0850 222 0 415 numaralı Çözüm Merkezini veya
www.hemenalfinans.com.tr adresindeki talep formu aracılığı ile iletebilir.
21- Gizlilik, Müşteri Verisi ve Veri Paylaşımı: İşbu Sözleşme ile Müşteri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu (“KVKK”) uyarınca, gerçek bir kişinin kimliğini belirli ya da belirlenebilir bir hale getirmeye yarayan her türlü
bilgi kişisel veri kapsamında olduğunu; işbu Sözleşmenin akdinden önce KVKK kapsamında HEMENAL tarafından
kendisinin, kişisel verilerinin ne şekil ve şartlarda ve hangi amaçlarla KVKK’da sayılan şekillerde işlenebileceğine ve
kimlerle bu verilerin paylaşılabileceğine dair yeterli ve detaylı şekilde bilgilendirildiğini, aydınlatıldığını; HEMENAL ile
müzakere ederek bu hususta açık rızasını ilettiğini kabul ve beyan eder.
22- Sözleşmenin ve/veya Alacağın Devri ve Borcun Nakli: Taraflar, HEMENAL’ın işbu Sözleşme tahtındaki hak ve
alacaklarını, herhangi bir temerrüt hali gerçekleşmeden ya da kredi muaccel hale gelmeden de, Müşteri’nin ön
onayını almaksızın, üçüncü bir kişiye devir ve temlik edeceği hususunda mutabık kalmışlardır. Bu halde Müşteri, işbu
Sözleşme’den doğan her türlü haklarını devalan üçüncü kişiye karşı da ileri sürebilecektir. İşbu Finansman
Sözleşmesi’nde, Ödeme Planı’nda ve eklerinde yer alan tüm şartları hiçbir etki altında kalmadan kabul ettiğimi ve
işbu Finansman Sözleşmesi’nin, Ödeme Planı’nın ve eklerinin bir nüshasını elden teslim aldığımı ve/veya talebim
üzerine başvurum sırasında belirttiğim e-posta adresime iletildiğini beyan eder, işbu Sözleşme tahtında kendi adıma
ancak başkası hareket etmediğimi, başkası nam ve/veya hesabına hareket ettiğim ve kimin hesabına işlem yaptığımı
HEMENAL’a yazılı olarak bildirmediğim durumda 5549 sayılı yasa kapsamında altı aydan bir yıla kadar hapis cezası
veya 5000 güne kadar adli para cezası olduğunu bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. İşbu Finansman Sözleşmesi
şartlarını ve hükümlerini daha evvel bayinizden edindim, okudum, inceledim ve Bayi/Mağaza personeli tarafından da
bilgilendirildim, Finansman Sözleşmesi şartlarında ve hükümlerinde tamamen mutabıkım.

Ticaret Sicil No: 677453 Mersis No: 03880605888400011 Ticaret Unvanı: Hemenal Finansman A.Ş. Adres: Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Kristal Kule Binası
No: 215 Kat: 5 4. Levent - Şişli, İstanbul / Türkiye İnternet sitesinin adresi: www.hemenalfinans.com.tr Çağrı Merkezi: 0850 222 0 415

