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Bu “Otomotiv Ürünleri Kredisi ve Rehin Sözleþmesi” ve ayrýlmaz parçasý olan “Geri Ödeme
Planý” ve Diðer Ekleri (kýsaca “Sözleþme”)  Müþteri tüketicinin açýk ve net bir þekilde
bilgilendirilmesi amacýna yönelik olarak her hükmünü 6502 sayýlý kanunun 5. maddesi gereðince
ayrý ayrý müzakere edilmiþ, Müþteri ve Kefilleri sözleþmenin tüm maddelerini okumuþlar, MBFT,
Müþteriye her hükmün neticelerini izah etmiþ ve iþbu sözleþme taraflarýn karþýlýklý mutabakatýyla
bu þekilde kabul edilmiþtir. 

Madde 2 - TANIMLAR: Ýþbu sözleþmede yer alan; 
MBFT/ Kredi Veren/ Rehin Alan: Mercedes-Benz Finansman Türk A.Þ.’yi,
Müþteri/ Kredi Alan/ Tüketici/ Rehin Veren: MBFT tarafýndan kendisine Otomotiv Ürünleri
Kredisi tahsis edilen ve bu krediyi kullanma yetkisine sahip gerçek kiþiyi,
Kefil/ler: Bu sözleþmeyi Müþteri ile birlikte imzalayan ve bu sözleþmeden doðacak olan her
türlü borç ve yükümlülüklerden Türk Borçlar Kanununun adi kefalete iliþkin hükümlerine göre
borçlu ile birlikte þahsen sorumlu olan gerçek veya tüzel kiþiyi,
Kefalet Türü: Türk Borçlar Kanununda hüküm altýna alýnan Adi kefaleti, 
Tüketici Kredisi: MBFT tarafýndan Müþteriye, kendisine tahsis edilen kredi çerçevesinde,
Türk Lirasý geri ödemeleri Geri Ödeme Planý uyarýnca taksitlerle yapýlacak olan krediyi, 
Kredi Konusu Ürün ve Hizmetler; Madde 1’de belirtilen ve iþbu sözleþme kapsamýnda
MBFT tarafýndan kredilendirmek suretiyle kredi tutarýnýn doðrudan ilgili satýcýya ödenmek
suretiyle Müþteri’nin Satýcýdan temin ettiði araç, sigorta, ödeme koruma, bakým, uzatýlmýþ
garanti, tamirat hizmeti vs otomotiv ile ilgili mal ve hizmetler.
Sözleþme Öncesi Bilgilendirme Formu: Ýþbu sözleþmenin ayrýlmaz bir parçasýný oluþturmak
üzere Müþterinin onayýna sunulan; krediye uygulanacak faiz, ücret, masraf vb. maddi
yükümlülükler ile kredi sözleþmesinin koþullarýný, taraflarýn hak ve sorumluluklarýný içeren
unsurlarýn yer aldýðý formlarý, 
Geri Ödeme Planý: Müþteriye tahsis edilen kredinin geri ödenmesinde esas alýnacak olan
taksit tutar ve vadeleri ile birlikte anapara, faiz, fon, vergi ve diðer masraflarýn ayrý ayrý
belirtildiði TL üzerinden düzenlenmiþ ve sözleþmenin ayrýlmaz parçasý olan tabloyu, 
Taksit Vadesi: Geri Ödeme Planýnda belirtilmiþ olan taksitlerin MBFT’ye ödeneceði son
tarihi,
Erken Ödeme: Bir veya birden fazla taksit ödemesinin vadesinden önce yapýlmasý veya
kredi tutarýnýn vadeden önce bir kýsmýnýn veya tamamýnýn kapatýlmasý durumunda
ödenecek tutarý, 
Akdi Faiz Oraný: Müþteri ile MBFT arasýnda kararlaþtýrýlarak iþbu sözleþmede yer alan ve
ödeme planý oluþturulmasýna esas teþkil eden faiz oranýný,



4

Kalýcý Veri Saklayýcýsý: Kýsa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafýza kartý
ve benzeri her türlü araç veya ortamý, ifade eder.

Kampanya Faiz Oraný: Uygulanan kampanya kapsamýnda Madde 1’de yer alan kredi koþullarýnda
belirtilen indirimli faiz oranýný,

Efektif Yýllýk Faiz Oraný: Kredinin toplam maliyetinin yýllýk yüzde deðeri olarak hesaplanmasý
sonucu ortaya çýkan yýllýk maliyet oranýný,
Kampanya: Madde 1’de belirtilen kampanya þartlarýný,

Madde 3 - SÖZLEÞME ÖNCESÝ BÝLGÝLENDÝRME FORMU VE KREDÝNÝN KULLANDIRILMASI:
Müþteri, MBFT tarafýndan kendisine Sözleþme Öncesi Bilgilendirme Formu’nun makul bir süre
önceden verilmesinden sonra düzenlenen iþbu sözleþmenin hükümleri hakkýnda bilgi sahibi
olduðunu, serbest iradesi ile bu sözleþmeyi imzaladýðýný beyan eder. Müþteri, MBFT’ye vermiþ
olduðu Kredi Baþvuru Formu ve eklerindeki bilgilerin doðru olduðunu kabul ve taahhüt eder.
MBFT, “Otomotiv Ürünleri Kredisi” almak isteyenlerin müracaatlarýný kabul veya red konusunda
nihai kararý vermekte tamamiyle serbesttir. Müþteri’nin, Kredi Talep Formu doldurmasý, satýcýnýn
krediye iliþkin iþlemlere baþlamasý, kredi sözleþmesinin Müþteri tarafýndan tek taraflý olarak
imzalanmýþ olmasý, kredi açýlmasý ile ilgili tüm belgelerin tamamlanmasý MBFT tarafýndan bu
kredinin verilmesi mecburiyetini doðurmaz. Kredi, doðrudan Müþteri nam ve hesabýna kredi
konusu otomotiv ürününün tedarikçisi satýcý/üretici/hizmet sunucusu/sigortacý vs kiþi veya
þirkete ödenmesi ile birlikte otomotiv ürününün Müþteri’ye teslimi ile kullandýrýlýr. Ýþbu sözleþme,
MBFT tarafýndan kredinin kredi konusu otomotiv ürününün satýcýsýna/ tedarikçisine ödeme
anýnda hukuken geçerli olur ve taraflarý baðlar. MBFT, sözleþmenin hukuken geçerli olmasý anýna
kadar hiçbir sebep göstermeksizin krediyi vermekten imtina edebilir. Müþteri, MBFT’ye vermiþ
olduðu kredi müracaat evrakýnýn kanunen geçerli asýl veya aslýnýn aynen kopyasý olduðunu,
bunlarýn üzerinde tahrifat ve deðiþiklik yapýlmadýðýný ve bu evrakýn gerçek durumu gösterdiðini
beyan eder. MBFT tarafýndan bu beyanýn aksinin tespit edilmesi halinde, MBFT’nin bundan
doðan her türlü zararýný tazmin etmeyi taahhüt ettiðini ve bu fiillerinin Ceza Kanunu ve ilgili
mevzuat açýsýndan suç oluþturacaðýný bildiðini kabul ve beyan eder.

Madde 4 – MBFT’NÝN BAÐLI KREDÝLERDEN DOÐAN SORUMLULUÐU: MBFT, tüketici
kredisininin münhasýran belirli marka bir malýn veya hizmetin tedarikine iliþkin sözleþmenin
finansmaný için tahsis edilmesi durumunda, satýlan malýn veya hizmetin hiç ya da zamanýnda
teslim veya ifa edilmemesi, satýlan malýn veya hizmetin ayýplý olmasýndan dolayý, tüketiciye
karþý satýcý ve/veya saðlayýcý ile birlikte Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda Kanun ve ilgili
mevzuat kapsamýnda müteselsilen sorumlu olur. Ýlgili mevzuat gereði MBFT’nin sorumluluðu;
malýn teslim veya hizmetin ifa edilmediði durumlarda satýþ sözleþmesinde veya baðlý kredi
sözleþmesinde belirtilen malýn teslim veya hizmetin ifa edilme tarihinden, malýn teslim veya
hizmetin ifa edildiði durumlarda malýn teslim veya hizmetin ifa edildiði tarihten itibaren,
kullanýlan kredi miktarý ile sýnýrlý olmak üzere bir yýldýr.

Madde 5 - KATKI PAYLI KREDÝLER: MBFT’nin krediyi Müþteri katký paylý kredi olarak
kullandýrmasý halinde; Müþterinin sözleþme gereði ödemesi gereken sözleþme faizinin bir
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bölümü veya tamamý, geri ödeme planýnda da belirtilen þekilde kredinin kullandýrýlmasý
esnasýnda veya sonrasýnda MBFT’nin belirleyeceði 3. þahýslar tarafýndan katký payý olarak
peþinen ödenecektir. Buna raðmen, Müþteri, kendi açýsýndan sözleþme faizinin Madde 1’de
belirtilen akdi faiz oraný olduðunu kabul eder.

Madde 6 - MÜÞTERÝNÝN KREDÝYE ÝLÝÞKÝN HAKLARI ve YÜKÜMLÜLÜKLERÝ: Müþterinin
Tüketici Mevzuatýndan kaynaklanan aþaðýdaki haklarý mevcuttur.

Müþteri lehine veya aleyhine yapýlan herhangi bir iþlem nedeniyle noter masrafý doðmasý
halinde Müþteri iþ bu noter masrafýný ve bu masraftan kaynaklanan vergileri ödemekle
yükümlüdür,
Müþteri, MBFT ile yaþayacaðý bir uyuþmazlýk durumunda öncelikle MBFT’nin Müþteri
þikayetlerine iliþkin departmanýna internet, telefon ve bayiler vasýtasýyla baþvuruda
bulunabilir. Müþteri Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine baþvuruda
bulunabilme haklarýna da sahiptir. 
Müþterinin 7. maddede ayrýntýsý belirtilen cayma hakký mevcuttur.

MBFT ile akdetmiþ olduðu iþ bu sözleþmenin bir örneðini, düzenlenme tarihinden sonraki
ilk yýl için ücretsiz olarak alma hakký mevcuttur.

MADDE 7 - CAYMA HAKKI: Müþteri, Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda Kanun ve ilgili mevzuatýn
kendisine tanýdýðý haklar çerçevesinde, iþbu Sözleþme’nin imza tarihinden itibaren on dört
gün içinde MBFT’ye yazýlý olarak veya kalýcý veri saklayýcýsý ile bildirimde bulunmak þartýyla,
herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai þart ödemeksizin iþbu Sözleþme’den cayma
hakkýna sahiptir. Müþteri, cayma bildirimini MBFT’ye iletmesinden sonraki otuz gün içinde
anaparayý ve kredinin kullanýldýðý tarihten anaparanýn geri ödendiði tarihe kadar olan sürede
tahakkuk eden, krediye uygulanan akdi faiz oraný üzerinden hesaplanmýþ faizi ve bu tutar
üzerinden hesaplanan KKDF ve BSMV’yi ödemek zorundadýr. Bu süre içinde bu ödemelerin
tamamen yapýlmamasý hâlinde, Müþteri iþbu Sözleþme’den caymamýþ sayýlacaktýr. Müþterinin
bu madde hükümleri çerçevesinde sözleþmeden caymamýþ sayýldýðý durumlarda, cayma
bildiriminde bulunmasýndan sonraki otuz günlük süreye denk gelen kredi taksitlerinin geç
ödenmesi sebebiyle oluþacak temerrüt faizi iþbu sözleþmenin düzenlemeleri çerçevesinde
Müþteri tarafýndan ödenecektir. Müþteri’den, hesaplanan akdi faiz ve bir kamu kurum veya
kuruluþuna veya üçüncü kiþilere ödenmiþ olan ücretler dýþýnda herhangi bir bedel talep
edilemez. Bu bedeller dýþýnda kalan ve Müþteri’den tahsil edilen her türlü ücret, müþterinin
anapara ile tahakkuk eden faizi kredi verene geri ödediði tarihten itibaren yedi gün içinde
müþteriye iade edilir.

Madde 8 - KREDÝ KONUSU OTOMOTÝV ÜRÜN VE HÝZMETLERÝ: Ýþbu sözleþme
kapsamýnda Müþterinin yukarýda belirtilen satýcý ve/veya saðlayýcýlardan temin ettiði
Madde 1’de belirtilen ürün/lere ve/veya hizmet/lere iliþkin bedeller kredilendirilmektedir.

Madde 9 - GERÝ ÖDEME MAHALLÝ ve KREDÝNÝN GERÝ ÖDENMESÝ: Müþteri, MBFT tarafýndan
kendisine tahsis edilen Krediyi, iþbu sözleþme ekindeki Geri Ödeme Planý çerçevesinde geri
ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Müþteri,  kredi geri ödemelerini vadesinde yapmamasý
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durumunda Kredi Koþullarý’nda bildirilen gecikme faizini ödemekle yükümlüdür. Geri Ödeme
Planýnda yer alan taksit vadelerinin kanuni tatil olarak kabul edilen bir güne rastlamasý durumunda
kendiliðinden bu günü izleyen ve tatil olmayan ilk iþ günü taksit vadesi sayýlacaktýr. Müþteri,
geri ödemelerini MBFT tarafýndan kendisine yazýlý olarak veya kalýcý veri saklayýcýsý aracýlýðý ile
bildirilen hesaplara yapmayý kabul eder. Müþteri, geri ödemelerini yaparken, sözleþme numarasýný,
isim ve soyadýný Geri Ödeme Planý' nda yer alan ödeme tutarýný ve vadesini (hangi gün ve aya
ait olduðunu) doðru olarak yazmak zorundadýr, buna raðmen, MBFT, Geri Ödeme Planýnda
belirtilen toplam borç ve aylýk taksit miktarlarýnda deðiþiklik yapmamak ve bu miktarlarý
artýrmamak kaydýyla, Müþteriden tahsil edeceði aylýk taksit tutarlarýnýn dilediði kýsmýný anaparaya,
dilediði kýsmýný ise faize mahsuba yetkilidir. Müþteri, baþta belirlenen ödeme yerini hiçbir
þekilde deðiþtiremeyeceðini, MBFT tarafýndan ödeme yerinde herhangi bir nedenle yapýlacak
deðiþikliðin ise yeni ödeme yerinin kendisi tarafýndan iþbu sözleþme gereðince bildirilmiþ
olan kanuni ikametgahýna iadeli taahhütlü mektupla yapýlacak ihbarý müteakip gerçekleþeceðini
ve bundan böyle geri kalan ödemeleri belirlenen bu yeni yere yapacaðýný kabul eder. Müþteri,
MBFT tarafýndan kendi adýna tahsis edilen kredinin bayiye ödenmesini müteakip, iþbu sözleþme
hükümleri çerçevesinde MBFT’ye muaccel hale gelmiþ taksidin kýsmen ödenmesi veya muaccel
hale gelmiþ fakat ödenmemiþ herhangi bir kredi borcu söz konusu olmasý halinde, borcun faiz
ve masraflarý tamamen ödenmemiþse, MBFT kýsmi ödemeyi ilk önce faiz ve masraflara, sonra
asýl borca mahsup etme hakkýna sahiptir. Fakat, bu husus, MBFT’nin kýsmi ödemeyi kabul
ettiði/edeceði manasýna gelmediði gibi, MBFT’nin diðer haklarýný kullanmasýna da engel
deðildir ve MBFT’nin muacceliyet tarihinden sonra kýsmi ödemeyi almasý borcun tecdidi,
ertelenmesi vs. manasýna gelmeyecektir. Ýþbu sözleþmede belirtilen toplam borç tutarý, ana
parayý teþkil eden kredi ile kredi faizini, yasal ve iþbu sözleþmeden doðan diðer akdi
mükellefiyetleri içerir.

Madde 10 - FAÝZ TUTARI, VERGÝ,  FON,  ÜCRET VE MASRAFLAR: Müþteri, bu sözleþmede
belirtilen kredi borçlarý için, Kredi Koþullarý’nda belirtilen oranlarda, tahakkuk ettirilecek faizi,
faiz tutarý üzerinden hesaplanacak Kaynak Kullanýmý Destekleme Fonunu (KKDF), MBFT ve
Sigorta Muameleleri Vergisini (BSMV) ve taksit ödeme tarihlerinde kur artýþýndan doðacak
KKDF ve BSMV’yi ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Aylýk taksit tutarý; anapara, faiz, KKDF ve
BSMV tutarlarýný içerecektir. KKDF ve BSMV oranlarýnda meydana gelen leh ve aleyhteki
deðiþiklikler, deðiþiklik tarihinden itibaren Müþteriye yansýtýlacak ve geri ödeme planý buna
göre yeniden düzenlenecektir. Müþteri yeniden düzenlenecek geri ödeme planýnda taksitlerin
eþit olmayabileceðini kabul eder. MBFT’nin tahsil edeceði ücret ve masraflar Kredi Koþullarý’nda
ve iþbu sözleþmenin imzalanmasýndan önce imzalatýlan Sözleþme Öncesi Bilgi Formunda
belirtilmiþtir. Müþteri, iþbu kredi sözleþmesinin ve bu nedenle verilen veya verilecek her türlü
teminatlarla ilgili iþlemlerde mevzuatýn gerektirdiði kredi maliyet artýþlarýný, her türlü masraflarý,
vergi, resim ve harcý ödemeyi kabul eder.  Mektup ve noter aracýlýðýyla yapýlan gecikme
bildirimlerinden gönderim masrafý tahsil edilmektedir. Bilgilendirmenin yapýldýðý tarihte geçerli
olan ücretler ve doðan vergiler tahsil edilir. Temerrüt hali de dahil olmak üzere kredi sözleþmesine
dayanýlarak yapýlan her türlü iþlemde Müþteriye bileþik faiz uygulanamaz. Müþteri ve Kefil/ler,
alýnan Kredi ile ilgili mevzuattan doðan ve sözleþmenin devamý süresince yeni doðacak her türlü
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vergi, resim, harç, fon, prim, ek mali mükellefiyet, komisyon, masraf, aidat, muayene, kontrol,
ölçme, tespit, ücret, tazminat, nakliye, temerrüt nedeniyle yapýlacak her türlü ihbar, ihtar ve
sigorta primi, kur farký vergisi ile bunlara ait faiz, temerrüt faizi, masraf, kredinin yurtdýþýna
transferi için gerekli bütün masraflarý (kýsaca “Masraflar”) tamamen ödemeyi ve MBFT’ in yapýlan
ilk ödemeden bunlarý tahsil etmeye tek taraflý yetkili olduðunu gayrikabili rücu kabul ederler.
Müþterinin ödemekle yükümlü olduðu masraflarýn herhangi bir nedenle MBFT tarafýndan ödenmiþ
olmasý halinde, Müþteri ve Kefil mezkur masraflarý, bu masraflarýn MBFT tarafýndan ödendiði
tarihten MBFT’ye fiilen geri ödeme gününe kadar geçecek süre için hesaplanacak sözleþmede
belirtilen temerrüt faizi ile birlikte MBFT’ye ödemeyi kabul ederler. Müþteri ve Kefil/ler, sözleþmeye
aykýrýlýk nedeniyle MBFT'nin iþbu sözleþmeden doðan borçlarýn tahsili hususunda mahkeme ve icra
dairelerinde kanuni takibat yapmak mecburiyetinde kalmasý halinde, ihbar ve benzeri ihtarnameler
de dahil, bu yolda yapacaðý bütün masraflarý, kanuni muhakeme masraflarý (bilumum harçlar, tebligat
ücretleri, keþif/bilirkiþi ücretleri, ücret-i vekalet) ve MBFT’nin yapmak mecburiyetinde kaldýðý
(MBFT’in kendi vekillerine, danýþmanlarýna ödediði avukatlýk ücreti ve belgeli olsun olmasýn bunlarla
ilgili tüm masraflar ve vergiyi), masrafýn yapýldýðý günden fiili ödeme gününe kadar iþleyecek
sözleþmede belirtilen temerrüt faiziyle birlikte ödemeyi ve/veya MBFT’nin bu meblaðlarý
Müþteri’nin borçlarý hesabýna yansýtabileceðini ve bu meblaðlarýn rehin alacaðý kapsamýnda
olacaðýný, hangi açýklama ile olursa olsun yapýlacak ilk ödemeden bunlarýn tahsil edilebileceðini
gayrikabili rücu kabul ve taahhüt ederler. Efektif yýllýk faiz oranýnýn hesaplanmasý için, toplam
kredi tutarý, taksit sayýsý, vergiler, aylýk taksit tutarý, kredi tahsis ücreti deðerlendirmeye
alýnmýþtýr. Efektif yýllýk faiz oraný hesaplanýrken kredinin tüketiciye olan toplam maliyetine,
tüketici tarafýndan kredi sözleþmesinde belirtilen taahhütlerden herhangi birine uyulmamasý
nedeniyle ödenecek ücretler dahil edilmez.

Madde 11 - KAMPANYA ÞARTLARINA AYKIRILIK HALÝNDE YENÝDEN FAÝZ HESAPLANMASI;
Tanýmlar bölümünde belirtilmiþ bulunan kampanya kapsamýnda Müþteriye indirimli kampanya
faiz oraný uygulanmýþ olmasý halinde Müþteri; söz konusu kampanya þartlarýna herhangi bir
nedenle aykýrý davranmasý (sigorta poliçelerinin iptali, bakým paketinin iptali vs) durumunda
Sözleþme’nin imza tarihinden itibaren geçerli olacak ve bu kez sözleþme faiz oraný üzerinden
yeniden hesaplanacak geri ödeme planýna uygun olarak ödemelerini yapacaðýný kabul, beyan
ve taahhüt eder. Müþterinin bu maddede yer alan taahhütlerini kýsmen ve/veya tamamen
yerine getirmemesi Sözleþme'ye aykýrýlýk teþkil edecektir. Bu durumda temerrüt faiz oraný
da akdi faiz oranýnýn %30 fazlasý olarak uygulanacaktýr.

Madde 12 - KREDÝNÝN ERKEN KAPATILMASI/ ERKEN ÖDEME/ ARA ÖDEME: Müþteri
kredi borcunun tamamýný veya bir kýsmýný önceden ödeyebileceði gibi vadesi gelmemiþ bir
ya da birden çok taksit ödemesinde de bulunabilir. Bir veya birden fazla taksitin vadesinden
önce ödenmek istenmesi halinde, erken ödenen taksit tutarý içinde yer alan anapara tutarý
üzerinden krediye uygulanan (indirimli) faiz oraný ve erken ödenen gün sayýsý dikkate alýnarak
bulunacak faiz tutarý, faiz tutarý üzerinden hesaplanacak BSMV ve KKDF tutarý kadar indirim
yapýlýr. Kredinin kalan borcunun tamamýnýn erken ödenmesi, taksit tarihinde yapýlýyorsa;
vadesi gelen taksit ödemesi, geriye kalan taksit tutarlarý içerisindeki anapara borcu ve varsa



8

o tarihe kadar tahsil edilmemiþ faiz, harç, BSMV, KKDF ve benzeri yasal yükümlülükler tahsil
edilir. Erken ödeme iki taksit tarihi arasýnda yapýlýyorsa, ödeme planýnda yer alan en son
ödenmiþ taksit tarihi ile erken kapatma iþleminin gerçekleþtiði tarih arasýnda anaparaya
iþleyen faiz tutarý, en son ödenmiþ taksit tarihi itibariyle geriye kalan taksit tutarlarý içerisindeki
anapara borcu ve varsa o tarihe kadar tahsil edilmemiþ faiz, harç, BSMV, KKDF ve benzeri
yasal yükümlülükler tahsil edilir. Ancak faizin tamamýnýn veya bir kýsmýnýn tüketiciden peþin
olarak tahsil edildiði kredilerde, kredinin tamamýnýn erken ödenmesi durumunda, erken ödeme
yapýlan tarih ve tutar esas alýnarak, akdi faiz oraný üzerinden gerekli faiz iadesi yapýlýr.

Vadesi gelmemiþ bir ya da birden çok taksitin vadesinden önce ödenmesi ya da kredi
borcunun tamamýnýn vadesinden önce ödenmesi sýrasýnda borçlunun vadesi geçmiþ ve
ödenmemiþ taksitlerinin bulunmasý halinde, geciktirilen her taksit için ayrý ayrý olmak
üzere gecikilen gün sayýsýna göre vade tarihinden fiili ödeme tarihine kadar Madde 1’de
yer alan Kredi Koþullarýnda belirtilen akdi faiz oraný üzerinden hesaplanacak temerrüt
faizi ve BSMV, KKDF tutarý öncelikle tahsil edilir. Vadesinden önce kapatýlan krediler ile
ilgili olarak Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda Kanun’un ilgili hükümleri saklýdýr.

Tüketici, vadesi gelmemiþ bir veya birden çok taksit ödemesinde bulunabilir veya kredi
borcunun tamamýný ya da bir kýsmýný erken ödeyebilir. Bu hâllerde kredi veren Tüketici

Mevzuatý hükümlerine uygun olarak faizin tamamýnýn veya bir kýsmýnýn peþin olarak tahsil
edildiði durumlar da dahil olmak üzere gerekli indirimi yapmakla yükümlüdür. Tüketicinin,
vadesi gelmemiþ bir veya birden çok taksit ödemesinde bulunmasý veya kredi borcunun
tamamýný ya da bir kýsmýný vadesinden önce ödemesi durumunda, erken ödeme indirimi
hesaplanýrken tüketicinin ödemeyi yaptýðý tarih esas alýnýr. Bu tarih tüketici aleyhine olacak
þekilde deðiþtirilemez.

Madde 13 - GERÝ ÖDEMEDE TEMERRÜT SONUCU KREDÝNÝN KAT EDÝLMESÝ VE BORCUN
MUACCELÝYETÝ VE TEMERRÜT FAÝZÝ: Geri Ödeme Planýnda gösterilen taksitler baþkaca bir
ihtara gerek kalmaksýzýn karþýlarýnda belirtilen tarihte muaccel olur. Vade tarihinde ödenmeyen
taksitlere, vade tarihinden ödeme tarihine kadar, oraný Kredi Koþullarýnda belirtilen temerrüt
faizi uygulanýr. Müþterinin birbirini izleyen en az iki taksiti ödemede temerrüde düþmesi halinde,
MBFT Müþteriye ihtar göndererek borcun otuz gün içinde ödenmesini talep etmeye, bu süre
içinde borcun ödenmemesi halinde kredi borcunun tamamýný muaccel kýlmaya yetkilidir.
Müþteri gönderilen bu ihtara raðmen otuz gün içerisinde ödeme yapmaz ise baþkaca bir ihtara
gerek kalmaksýzýn kalan borç için de temerrüde düþer. Muaccel kýlýnan taksitlerin hesaplanmasýnda
faiz ve ücretler dikkate alýnmaz. Temerrüt veya geç ödeme durumunda tüketiciden sözleþmede
yer alan akdi faiz oranýnýn yüzde otuz fazlasýndan daha yüksek bir oranda gecikme faizi tahsil
edilemez. Aksi halde, kredi veren, fazla tahsil ettiði tutar ile fazla tahsil edilen tutarýn tahsil
edildiði tarihle fiilen tüketiciye geri ödendiði tarih arasýndaki süre için sözleþmede yer alan
akdi faiz oranýnýn yüzde otuz fazlasý üzerinden hesaplanacak faizi tüketiciye ödemekle yükümlüdür.
Kredi veren, tüketicinin temerrüde düþmesi ya da geç ödemede bulunmasý durumunda, geç
ödenen tutar içinde yer alan anapara tutarý üzerinden gecikme faiz oraný ile geç ödenen gün
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sayýsý dikkate alýnarak bulunacak faiz ve bu faiz üzerinden hesaplanacak vergi, harç ve benzeri
yasal yükümlülükler toplamýný tüketiciden talep edebilir. Tüketiciden talep edilebilecek gecikme
faizi hesaplanýrken tüketicinin ödemeyi yaptýðý tarih esas alýnýr. Bu süre hiçbir þekilde tüketici
aleyhine olacak þekilde deðiþtirilemez. Müþteri, Kredi Baþvuru Formu ve ekindeki bilgilerden
herhangi birinin doðru olmadýðýnýn anlaþýlmasý, ödeme gücünü kýsmen veya tamamen kaybetmesi,
üçüncü þahýslarca hakkýnda ihtiyati haciz veya haciz kararý alýnmýþ olmasý, kendisinden ilave
teminat talep edilmesine karþýn ilave teminat vermemesi, ölümü nedeniyle borcun ödenmeme
halinin ortaya çýkmasý, iflasý, konkordato mehli talep etmesi, hacir altýna alýnmasý, kayyým tayini
nedenleri ile ya da diðer haklý sebeplerin varlýðý halinde MBFT’nin, borcun tamamýný muaccel
kýlmaya ve derhal ödenmesini talep etmeye yetkili olduðunu kabul eder. Ýþbu sözleþme numarasý
ile nama yazýlý ve her bir kredi ödemesi taksidi için ayrý ayrý olacak þekilde senet düzenlenmiþ
olmasý halinde yukarýdaki muacceliyete iliþkin þartlarýn oluþmasý durumunda söz konusu
senetlerin tamamý muaccel hale gelecektir. Yukarýda belirtilen sebeplerden ötürü borcun
muaccel hale gelmesi halinde iþbu sözleþmenin ekini oluþturan Geri Ödeme Planýndaki ödenmeyen
taksitler içindeki toplam anapara tutarý ile vadesi geçen ve ödenmeyen taksitlere iliþkin tahakkuk
eden faiz, KKDF ve BSMV hesaplanýr ve bulunan tutar yasal takibe aktarýlýr. MBFT’nin, iþbu
sözleþmenin ilgili maddelerinde belirtildiði üzere tesis etmiþ olduðu teminatlar (rehin hakký,
ipotek hakký, hapis hakký, kefalet) Müþterinin MBFT’ye karþý her ne nedenden olursa olsun
kefalet dahil doðmuþ ve doðacak tüm borçlarýnýn tasfiyesine kadar devam edecektir.

Madde 14 - DÝÐER FESÝH HALLERÝ: Ýþbu sözleþmede düzenlenen fesih ve muacceliyet
halleri mahfuz kalmak þartýyla aþaðýdaki durumlarda MBFT, sözleþmeyi fesih etmeye
ve/veya borcun tamamýný muaccel kýlmaya ve bu muaccel alacaðýný kredi teminatýný
nakde çevirerek tahsile, kredinin tahsisi henüz söz konusu deðil ise, bunu kullandýrýp
kullandýrmamaya tam yetkilidir.

Müþteri’nin ölümü, temyiz kudretini kaybetmesi, hacir altýna alýnmasý, 

Müþteri’nin usulüne uygun olarak yazýlý bir þekilde ihtar olunmasýna raðmen ihtar olunan
mükellefiyetini ifa etmemesi,

Müþteri, iþbu sözleþmeyle ilgili olarak verdiði bilgi ve belgelerin doðru olduðunu beyan
etmiþtir ve bunlardan herhangi birinin eksik ya da doðru olmadýðýnýn anlaþýlmasý veya ibraz
edilen belgelerin sahte olmasý ve/veya üzerinde tahrifat yapýlmýþ olduðunun kredinin
kullanýlmasýndan sonra saptanmasý, 

Müþteri aleyhine 3. þahýslarca icra takibi yapýlmasý, iflasýn ertelenmesi kararý alýnmasý veya
konkordato talep edilmesi, iflasý, konkordato ilan etmesi, borçlarýný ödemeyi tatil etmesi,
borcunu ödemede acze düþmesi veya malvarlýðýný kýsmen veya tamamen devretmesi, 

Ýþbu sözleþme konusu krediyle temin olunan otomotiv ürünü ve/veya sözleþme konusu
krediyle temin olunan otomotiv hizmetinin ilgili olduðu otomotiv, MBFT tarafýndan rehnedilmiþ
olup, MBFT‘nin en önemli kredi geri ödeme teminatýný teþkil etmektedir. Bu sebeple, söz
konusu aracýn (ve varsa alýnan ek merhun araçlarýn) Türkiye Cumhuriyeti hudutlarý dýþýna
çýkarýlmasý, ancak, Müþteri‘nýn MBFT‘ye yazýlý müracaatý ve MBFT‘nin açýk yazýlý onayý halinde
mümkündür. Bu çerçevede Sözleþme kapsamýnda rehne konu edilmiþ araç(lar)ýn (ek rehin
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verilen araçlar dahil), menkullerin MBFT’nin muvafakatý olmadan yurtdýþýna çýkarýlmasý, 
Müþteri’nin herhangi bir suçtan dolayý  hüküm giymesi, tutuklanmasý, gözaltýna alýnmasý vs, 

MENKUL REHNÝ; Müþteri, gerek iþbu Sözleþmeden gerekse MBFT’yle imzalamýþ olduðu baþka
sözleþmelerden ve/veya herhangi bir nedenden doðmuþ doðacak borçlarýnýn teminatý olarak
özellikleri kredi koþullarýnda yazýlý olarak belirtilen taþýtý/taþýtlarý MBFT’ye kredi koþullarýnda
yazýlý tutar üzerinden rehnettiðini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu rehin ve satýlamaz kaydý,
sözleþme konusu araç(lar) “Trafik Sicil Kaydýna”, MBFT lehine, Müþteri tarafýndan
þerhedilecektir. Müþteri, tüm masraflarý kendisine ait olmak üzere rehin iþlemlerinin
gerçekleþtirilmesini temin edecektir. Sözleþme herhangi bir sebeple feshedildiði ve Müþteri’nin
bakiye bir borcu kalmýþ olmasý halinde, Müþteri, MBFT’ye rehinli aracý derhal teslim edecek
olup, merhun araç(lar)ýn herhangi bir þekilde saklanmasý ve teslim edilmemesi halinde,
Müþteri bu durumun cezai ve hukuki müeyyideleri olduðunu bildiðini kabul ve beyan eder.
Ayrýca, Müþteri, MBFT’nin yazýlý muvafakatý olmaksýzýn merhun araçlar ý yurtdýþýna
çýkarmayacaðýný ve bunun aksine davranýþýnýn hukuki ve cezai müeyyidelerini bildiðini beyan
eder.

Madde 15 - TEMÝNATLAR:
KEFALET; Müþterinin edimlerine karþýlýk olarak alýnan þahsi teminatlardan olmasý halinde her
ne isim altýnda olursa olsun bu sözleþmenin sonunda imzasý bulunan Kefil/Kefiller’in kefaletleri
“adi kefalet” hükmünde olup,  Müþterinin bu kredi sözleþmesinden ötürü MBFT’ye borçlandýðý
ve borçlanacaðý tutarlarý, aþaðýda imza bölümünde belirtilen miktara kadar kefil olarak tekeffül
ederler. Tüketicinin alacaklarýna iliþkin karþý tarafça verilen þahsi teminatlar diðer kanunlarda
aksine hüküm bulunmadýkça müteselsil kefalet sayýlacaktýr. Kefalet miktarýna anapara,
anaparanýn faizi, BSMV, KKDF ve madde Kredi Koþullarý’nda da belirtilen temerrüt faizi oraný
üzerinden tahakkuk ettirilecek temerrüt faizi tutarý, komisyon, her türlü masraflar, vekalet
ücreti ve dava ve takip masraflarý ile yasal sýnýrlar içerisinde kalmak kaydýyla borçludan talep
edilebilecek diðer her türlü masraflar ilave edilir. Kefilin sorumluluðu bütün bu hususlarý kapsar.
MBFT, Türk Borçlar Kanunu’nun 585. maddesindeki istisnalar saklý kalmak kaydýyla asýl borçluya
baþvurmadan kefilden borcun ifasýný isteyemez.

HAK VE ALACAKLAR ÜZERÝNDE REHÝN/TAKAS/HAPÝS/MAHSUP; Müþteri ve/veya Kefil/ler;
MBFT nezdinde mevcut olan ve olabilecek, her türlü alacak, hak, nakit, senetler, kýymetli
evraklar, havale tutarlarý ve her türlü hak ve alacaklarýný, MBFT’ye rehnettiklerini ve her türlü
hak ve alacaklarý üzerinde MBFT’nin hapis ve/veya bedellerini takas ve mahsup etme hakkýna
sahip bulunduðunu kabul ve beyan ederler. Müþteri ve/veya Kefil/ler; bunlarý MBFT’nin
herhangi bir bildirimde bulunmadan dahi alacaklarýndan vadesi gelmiþ olanlardan takas ve
mahsup etmeye yetkili olduðunu da kabul ederler. Ayrýca MBFT vadesi gelmiþ bulunan
alacaklarýndan fazlaya iliþkin kýsmý ise ilgilisine iade etmekte veya rehin veya hapis hakký
kapsamýnda uhdesinde tutmakta serbesttir.

Müþteri, Kefil/Kefillerin ödeme gücünü kaybetmesi veya alýnan teminatlarýn deðer yitirmesi
gibi haklý sebeplerin varlýðý halinde, MBFT’nin yeni kefil gösterilmesini, ipotek tesis edilmesini,
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menkul rehni tesis edilmesini ya da MBFT’ce uygun görülecek baþkaca teminat gösterilmesini
talep etme hakkýnýn bulunduðunu kabul eder. 

Madde  16 - SÝGORTA:
KREDÝ ÖDEME SÝGORTASI; Müþteri, MBFT tarafýndan kendisine sunulan sigortalý ve/veya
sigortasýz kredi alternatiflerini deðerlendirerek, sigorta yaptýrmayý tercih etmesi ve bu konuda
talimatýnýn bulunmasý halinde MBFT’nin kendisine sunduðu Sigorta Þirketine veya kendisinin
tercih edeceði diðer bir sigorta þirketine, kredi tutarý üzerinden ve tüketici kredisinin taksitleri
ve krediden doðan her türlü borç tamamýyla ödeninceye kadarki miktar için Ödeme Koruma
Sigortasý ve/veya Hayat Sigortasý yaptýrmayý ve müddeti biten poliçeleri yenilemeyi, poliçelerde
MBFT’nin dain ve mürtehin ve lehtar sýfatýyla kayýtlý olmasýný, sigorta þirketiyle ilgili bir riskin
doðmasý halinde sigorta bedellerinin MBFT’ce sigorta þirketinden alýnmasýný ve kredi alacaðýna
mahsup edilmesini kabul ve taahhüt eder. 

TEMÝNATLARIN SÝGORTALANMASI; Sözleþmenin teminatýný teþkil eden rehinli araç(lar)
sözleþme tarihinden itibaren Müþteri’nin sözleþmeye konu bilumum hak ve alacaklarý
tamamen tahsil edilinceye ve araç üzerinde tesis olunan rehin/haciz MBFT tarafýndan
kaldýrýlýncaya kadar, asgari borç tutarý ve vadesince Müþteri tarafýndan kasko sigortasý
yaptýrýlacaktýr. Sözleþmenin teminatý niteliðindeki merhun araç(lar)a ait tüm poliçelerde MBFT
daini mürtehin olarak gösterilecek, sözleþme konusu aracýn sigorta primleri MBFT tarafýndan
sigortacýya ödenmiþ/ödenecekse, sigorta bedeli krediye dahil edilip Geri Ödeme Planý’ndaki
taksitlere yansýtýlacaktýr. Müþteri her türlü masraf ve vergi dahil olmak üzere sigorta primlerini
ödeyecek ve vadesinde poliçeleri yenileyecektir. Poliçelerin primleri bizzat Müþteri tarafýndan
ödenecek ise bu primlerin zamanýnda kýsmen veya tamamen ödenmemesi ve/veya poliçelerin
herhangi bir sebeple iptal edilmesi halinde, MBFT bu araçlarýn poliçesini dilediði þartlarda
yaptýrabilir, primlerini ödeyebilir ve bu ödemeleri Müþteri ödeme planýna dahil edebilir ve
yapýlacak ilk ödemeden öncelikle bu bedelleri mahsup edilebilir. Sigortanýn yapýlmamýþ olmasý
veya belirlenen þartlarda olmamasý halinde, MBFT, sözleþmeyi hiçbir ihbara gerek kalmaksýzýn
tek taraflý feshetmek, krediyi kullandýrmamak, tüm alacaðý derhal muaccel kýlmak haklarýna
sahiptir. Müþteri, sigorta poliçesi ile teminat altýna alýnmýþ olan risklerin kýsmen veya tamamen
gerçekleþmesi ihtimalinin ortaya çýkmasý halinde, gerekli bütün tedbirleri almak; gerçekleþmesi
halinde ise ilgili resmi ve özel kuruluþlardan yardým isteyerek riskin en az zararla geçiþtirilmesini
saðlamak ve her durumda belge ve bilgileri temin etmek, hasar ve delil tespiti yaptýrmak,
araçtan geri kalan enkazýn, arta kalan parçalarýn ve her türlü deðerlerin korunmasýný saðlamak,
bütün geliþmeleri derhal ve en hýzlý haberleþme araçlarýný kullanarak  MBFT’ye ve sigorta
þirketine bildirmek, gerekli maddi ve hukuki tedbirleri almak, aksi takdirde doðacak bütün
zararlarý ödemek zorundadýr. Müþteri, hasar halinde aracýný bu sözleþme gereðince yetkili
servislere götürecektir. MBFT, aracýn hasara uðramasý veya çalýnmasý halinde, Müþteri'nin
muvafakatýna gerek olmaksýzýn, sigortacý tarafýndan ödenecek meblaðlarýn tahsili için hukuken
gerekli her türlü iþlemi yapmaya ve tüm alacaklarýný sigorta bedelinden mahsup etmeye
yetkilidir. Müþteri, sigorta poliçesiyle teminat altýna alýnmamýþ bir riskin oluþmasýna ve/veya
sigorta riskinin artmasýna neden olabilecek bir iþleme veya faaliyete giriþeceði zaman en geç
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7 (yedi) iþ günü önceden yazýlý olarak MBFT’ye baþvuracak ve MBFT’nin yazýlý onayý ve söz
konusu riskler teminat altýna alýndýktan sonra ilave prim tutarýný ödemek suretiyle öngörülen
iþleme veya faaliyete baþlayacaktýr. Müþteri, Ödeme Koruma Sigortasý/Hayat Sigortasý/Kasko
Sigortasý poliçelerinin iþbu sözleþme kapsamýnda MBFT tarafýndan kredilendirilmiþ olmasý
halinde herhangi bir nedenle Saðlayýcý Sigorta Þirketince prim iadesi yapýlmasýný gerektirecek
bir durumun ortaya çýkmasý (poliçenin iptali vs) durumunda doðacak prim iadesi alacaklarýnýn
tamamýný, kredilendirilen toplam prim tutarý ile sýnýrlý olmak üzere,  peþinen MBFT’ye temlik
ettiðini kabul ve beyan eder. Sözkonusu temlik kapsamýnda Saðlayýcý Sigorta Þirketi tarafýndan
MTBF’ye yapýlacak ödemeler öncelikle Müþterinin muaccel hale gelmiþ borçlarýndan mahsup
edilecek olup muaccel borcu bulunmamasý halinde iþbu sözleþmenin kredinin erken
kapatýlmasýna iliþkin hükümleri doðrultusunda iþlem yapýlacaktýr.

Madde 17 - MAHSUP YASAÐI: Müþteri, MBFT’den her ne sebep ile meydana gelirse
gelsin, mevcut veya ileride doðacak alacaklarýný, ödemede yükümlü bulunduðu kredi
taksitlerinden veya diðer masraf, vergi vs. ödemelerinden mahsup edemez. Müþteri, MBFT’nin
iþbu sözleþme hükümlerine uymadýðýný ileri sürerek bir tazminat talebinde bulunsa dahi,
sözkonusu tazminat talebini ancak kredi taksitlerini sözleþme ödeme planýna ve iþbu
sözleþme hükümlerine aynen uygun bir biçimde ödemek þartý ile ileri sürebilecektir.

Madde 18 - KANUNÝ ÝKAMETGAH VE TEBLÝGAT: Müþteri ve Kefil/ler, yukarýda yer alan
adreslerini, kanuni ikametgahlarý edindiklerini beyan ve sözü geçen yere yapýlacak tebligatýn
þahýslarýna yapýlmýþ sayýlacaðýný kabul ederler. Müþteri ve Kefil/ler, yukarýda yer alan ünvan
ve/veya ikametgahlarýný deðiþtirdikleri takdirde yeni ikametgahlarýný ve/veya unvanlarýný
MBFT'ye noter marifetiyle bildirmedikleri sürece, yukarýda sözü geçen ilk ikametgaha
yapýlacak tebliðlere itiraz haklarý olmayacaðýný ve eski unvan ve ikametgahlarýna itibar
edileceðini kabul ederler. Müþteri ve Kefil/ler, MBFT'nin iþbu sözleþme gereði yapacaðý ihbar
ve göndereceði mektuplarý özel kurye þirketleri, iadeli taahhütlü mektupla veya noter aracýlýðý
ile yapmakta serbest olduðunu, bu ihbar ve mektuplarýn içlerinden herhangi birine tebliðinin,
diðerleri için de hüküm ifade edecegini kabul ve taahhüt ederler. 

Madde 19 - DEVÝR VE TEMLÝK: MBFT, iþbu sözleþmeden doðan hak ve alacaklarýný dilediði
zaman, Müþteri’nin muvafakatýný almaya gerek kalmaksýzýn 3. kiþilere devir ve temlik etmek
hakkýna sahiptir. Bu gibi devir ve temlik hallerinde genel hükümler uygulanýr. Müþteri, iþbu
devredemez ve borçlarýný nakledemez.

Madde 20 - MBFT’NÝN KAYITLARININ DELÝL TEÞKÝL ETMESÝ ve BÝLGÝ PAYLAÞIMI:
Müþteri ve Kefili/Kefilleri, iþbu sözleþmeden doðan ihtilaflarda, imzalanan sözleþmelerin,
hesap özetlerinin, MBFT’ye verilen her türlü yazýlý talimatlarýn, alacak belgelerinin, iptal
belgelerinin, mikrofilmlerin, bilgisayar kayýtlarýnýn, ses kayýtlarýnýn, imzalanmýþ makbuzlarýn,
baþvuru formlarýnýn, kredilendirme talimatlarýnýn, ödeme fiþlerinin, gönderilen ihtarname ve
ihbarnamelerin, ödeme planýnýn ve MBFT’nin diðer defter ve kayýtlarýnýn delil teþkil edeceðini
ve bunun 6100 sayýlý Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi uyarýnca delil sözleþmesi
niteliðinde olduðunu kabul ederler.
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MBFT’ye tüketici ve kefil tarafýndan verilen bilgiler, mevzuat kapsamýnda Kredi Kayýt Bürosu
A.Þ., TBB Risk Merkezi, T.C. Merkez Bankasý vb. yetkili kýlýnmýþ kuruluþlar nezdinde yapýlacak
kredi istihbarat çalýþmalarý için kullanmaktadýr. MBFT, Tüketici ve kefil ile ilgili edinmiþ olduðu
bilgi ve kayýtlar ile MBFT nezdindeki borç durumunu, bankacýlýk mevzuatý çerçevesinde Kredi
Kayýt Bürosu A.Þ., TBB Risk Merkezi diðer banka, finansal kuruluþ ve sigorta þirketleri ile
kanunen yetkili kýlýnmýþ kuruluþlar ile ve Müþteri tarafýndan onaylanan Kiþisel Verilerin
Ýþlenmesine Ýliþkin Aydýnlatma Metni’nde öngörüldüðü çerçevede diðer 3.kiþiler ile paylaþabilir.
Bu bilgiler ayrýca müþteri iliþkileri yönetimi amacý ile (i) Mercedes-Benz Group AG/ Diðer
Hissedarlar/ Mercedes Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler A.Þ./ Grup Þirketleri/ Baðlý
Þirketler ile (ii) Yetkili Satýcýlar ile ; (iii) Distribütör ve Üreticiler ile (iv) Sigorta þirketleri ve
sigorta aracýlarý ile; v) banka ve diðer finansal kuruluþlar ile de paylaþýlabilir. Her durumda
kiþisel verilerin korunmasý için bütün önlemler alýnacaktýr.

Madde 21 - YETKÝLÝ MAHKEME VE ÝCRA DAÝRELERÝ:
Ýþbu sözleþmeden doðacak her türlü anlaþmazlýkta Türk Hukuk Kurallarý uygulanýr ve
anlaþmazlýklarýn çözümünde, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 5 ila 15. maddelerinde belirtilen
mahkeme ve icra daireleri yetkilidir. Þu kadar ki; tacir sýfatýna sahip kefiller ile MBFT arasýndaki
ihtilaflarýn çözümünde 6100 sayýlý Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 17. Maddesi uyarýnca
Ýstanbul Mahkemeleri ve Ýcra Daireleri yetkili kýlýnmýþtýr.

Madde 22 - 5549 sayýlý SUÇ GELÝRLERÝNÝN AKLANMASININ ÖNLENMESÝ HAKKINDA
KANUN ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ AÇIKLAMA:
Müþteri, hukuken geçerli vekaleten iþ görmesi durumu hariç olmak üzere, sözleþme konusu
krediyi kendi nam ve hesabýna almýþ olduðunu, bir baþkasý hesabýna hareket etmediðini,
kredinin gerçek faydalanýcýsýnýn bizzat kendisi olduðunu beyan etmiþ, bu beyanýna aykýrý
olarak hareket etmiþ olmasý halinde, 5549 sayýlý Kanun baþta olmak üzere diðer ilgili
mevzuattan doðan hapis, idari para cezasý gibi hukuki ve cezai müeyyidelere muhatap
olabileceði kendisine hatýrlatýlmýþtýr. Müþteri, aslýný ibraz etmiþ olduðu ve MBFT tarafýndan
mevzuat gereði tüm araþtýrmasý özenle yapýlan kimlik belge ve bilgilerinin doðru ve geçerli
olduðunu, bu bilgilerin gerçeðe aykýrý olduðunun tespit edilmesi halinde yukarýda sayýlan
kanuni müeyyidelerin kendisine anlatýldýðýný, baþkasý hesabýna hareket etmesi ile ilgili
þüphelerin tesbiti halinde MBFT’ in ilgili kurum ve kuruluþlara bildirim hakký olduðunu bildiðini
gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmiþtir.

Sözleþme içerisinde yer alan genel iþlem þartlarý tarafýmýzca, aleyhimize doðurabileceði
sonuçlarý ayrýntýlý bir þekilde incelenmiþ olup, deðerlendirmemiz sonucu þirketiniz ile
sözleþmeyi imzalamayý ve hükümlerinin uygulanmasýný kabul ederim/z.

Taraflar, toplam 22 maddeden oluþan iþbu sözleþmeyi okumuþ, müzakere etmiþ, kabul
etmiþ ve imzalamýþlardýr.
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