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İHTİYAÇ PRATİK TALEP, ONAY VE BİLGİLENDİRME FORMU

Ürünün Adı /
Tanımı

Süresi
Finansman
Limiti

İhtiyaç Pratik: Müşteri adına açılacak ve bakiyesi olmadığı halde belirlenen limite kadar
borçlanmaya konu olabilen finansman destek hesabından(İhtiyaç Pratik hesap) yine
Banka tarafından Müşteri’ye veya Müşteri’nin talep ettiği üçüncü kişilere tahsis edilecek
banka kartı ile Müşterinin POS sahibi kişi veya işletmelerden 50TL’nin üzerinde
gerçekleştireceği alışverişlerin hesap kesim tarihine kadar Bankaca önceden belirlenmiş
olan vadelerde kâr payı ve işlem ücreti karşılığında bireysel finansman desteği şartlarına
uygun olarak taksitlendirilmesidir.
Süresiz
………………………..… TL

TAHSİL EDİLECEK KÂR ORANI, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON;
GEÇERLİLİK
Vade
AÇIKLAMA
SÜRESİ
50 TL üzerinde yapılan alışverişlere kâr oranı üzerinden,
Limit geçerlilik
seçilen vadede kullanılabilir finansman limitinden bireysel
Finansman
…. Ay
süresi boyunca
finansman desteği sağlanacaktır.
Vadesi
ADI
Kâr Oranı (Aylık)

Tahsis Ücreti

Gecikme
Cezası/Gecikme
Kâr Oranı (Aylık)

Gecikmelerin
SMS / Mektup
aracılığı ile
bildirilmesini,
Ödemelerin
SMS aracılığı ile
hatırlatılmasını,

TUTARI/ORANI
% ….…………

%0,5
Gününde ödenmeyen
tutara mevcut kâr
oranının %30 fazlası
üzerinden gecikmeye
düşen gün kadar kâr
payı işletilerek
hesaplanmaktadır.
BSMV/KKDF hariçtir.
İSTİYORUM

İSTİYORUM

GEÇERLİLİK SÜRESİ
Limit geçerlilik süresi
boyunca
Finansman limitinden
kullanım başına

Gecikme süresince

AÇIKLAMA
BSMV/ KKDF hariçtir. Kâr
oranı, iş bu formun verildiği
tarihte belirlenen finansman
limiti için geçerlidir.
Finansman limitinden
kullanılan anapara tutarının
%0,5’i alınacaktır.
Müşteri, gecikme cezası ile
birlikte BSMV ve gecikmeye
ilişkin uyarı mektubu ile
ihtarname masrafı dâhil her
türlü vergi, harç, resim ile
noter ve dava/takip
masraflarını, avukatlık
ücretini ödemek zorundadır.

İSTEMİYORUM

Bildirim yapılan kanalın
maliyeti kadar ve gönderim
başına ücret alınacaktır.
BSMV dâhildir.

İSTEMİYORUM

Bildirim yapılan kanalın
maliyeti kadar ve gönderim
başına ücret alınacaktır.
BSMV dâhildir.
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GEÇERLİLİK SÜRESİ SONUNDAKİ ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARINDAKİ ARTIŞLARIN
BİLDİRİMİ VE DEĞİŞİKLİK ESASI: Bir takvim yılı içinde bu formdaki ücretlerde, Türkiye İstatistik Kurumunca
bir önceki yılsonu itibariyle açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeksi artış oranının 1,2 katını geçmeyecek ücret
değişiklikleri 30 gün önceden tarafınıza yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla veya kaydı tutulan
telefon vasıtasıyla bildirilecektir. Bu bildirim üzerine, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonrasına kadar
ürünün veya hizmetin kullanımından vazgeçme hakkınız bulunmaktadır. Bu hakkın kullanılması halinde
tarafınızdan hiçbir şekilde yeni döneme ait ek bir ücret tahsil edilmeyecektir. Ürün veya hizmetin kullanımıyla
ilgili ücret değişikliğinin kabul edilmemesi durumunda Bankamızın, ürün veya hizmeti durdurma hakkı saklıdır.
Ürünü kullanmaya veya hizmeti almaya devam etmeniz halinde, değişikliği kabul etmiş olduğunuz varsayılır.
Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yılsonu itibariyle açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeksi artış oranının
1,2 katını aşan ücret değişiklikleri için ayrıca onayınız alınacaktır.
SİGORTA YAPTIRILMASI VE PRİM: Müşterinin talebi olmaksızın krediyle ilgili sigorta yaptırılamayacaktır.
Finansman Desteği kullanımı aşamasında müşterinin hayat, kasko, trafik, ferdi kaza sigortası yaptırmak
istemesi halinde, bu sigortalara ilişkin poliçeler ayrıca düzenlenerek, poliçeye uygun prim tahsil edilecektir.
Müşterinin mevcut sigorta poliçelerinin bu krediyle ilişkilendirilmesi için, sigorta poliçelerinin krediyle uyumlu
olması gerekir.
VERGİ VE FON: Ücret ve masraf tutarları üzerinden % 5 BSMV; kâr payı üzerinden ise ayrıca % 15 KKDF
devlete ödenmek üzere tahsil edilmektedir. . Vergi ve fonlarda meydana gelen değişiklikler, değişiklik
tarihinden itibaren müşteriye yansıtılır.
TAHSİLAT YÖNTEMİ: Nakden veya mahsuben veya hesabına borç kaydedilmek suretiyle tahsil edilir.
Asya Katılım Bankası A.Ş.

Tarih:

………………… Şubesi
Kaşe/İmza:

Yukarıdaki bilgilendirme ve yapılan sözlü açıklamaları tam olarak anladım; bilgilendirmeye konu ücret, masraf
ve komisyon tutarlarını kabul ediyorum ve tahsil edilmesini onaylıyorum. İş bu bilgilendirme formu ve imzalanan
sözleşme çerçevesinde tarafıma İhtiyaç Pratik kullandırılmasını talep ediyorum.
Aşağıda yer alan beyanı EL YAZINIZ ile belirtiniz.
“Bir nüshasını elden aldım.’’
………………………………………………………………………………………...................................................
Müşteri Adı Soyadı
TC Kimlik Numarası
İmzası
Tarih
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