VDF Kredi Sözleşmesi
(“Sözleşme”)
KREDİ KOŞULLARI:
1.
Kredi Veren

: Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.(VDF)
Merkez Mah. Bağlar Cad. No:14/A Tekfen Ofispark A Blok
Kâğıthane-İstanbul
İstanbul Ticaret Sicili Kayıt No: 431213
MERSİS No:0925012884100011

Satıcı Adı/Soyadı/Ünvanı
:
Borçlu Adı/Soyadı/Ünvanı
:
Kredi Tutarı
:
Kredi Toplam Maliyeti
:
Faiz, Ücret ve Diğer Kesintiler
Baz Faiz Oranı
:
Kampanya Faiz Oranı
:
Efektif Faiz Oranı
:
Temerrüt Faizi
:
B.S.M.V (Banka ve Sigorta Muamele Vergisi) Oranı
:
K.K.D.F (Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu) Oranı
:
Tahsis Ücreti
: …-TL
7. Vade (Ay) / Aylık Vade (Ay) / Aylık Taksit Oranı / Toplam Borç Tutarı: Geri Ödeme Planında (GÖP)(Ek1)
belirtilmiştir.
8. Ödemenin Yapılacağı Hesap No: Akbank T.A.Ş., T.Garanti Bankası A.Ş., HSBC Bank A.Ş.,, Türkiye İş
Bankası A.Ş., Türk Ekonomi Bankası (TEB) A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve Denizbank A.Ş. Şubeleri ile
PTT Online İşlem Merkezlerinden, Hesap No: 000487047 beyan edilerek ödeme yapılabilir. Diğer
bankalardan EFT ile ödeme yapılmak istenildiğinde ise, T. Garanti Bankası A.Ş. IBAN NO: TR 16 0006 2000
3810 0006 2876 20 beyan edilmelidir.
9. “Satıcı” VDF'nin acentası, bayisi veya şubesi değildir. Satıcı’nın kredi ilişkisindeki yeri, Borçlu ve Kefil
evrakının VDF'ye usulüne uygun ve doğru olarak iletmesi ile sınırlıdır.
10. Sözleşme uyarınca Borçlu'ya kullandırılmak üzere kredi tahsisi, VDF tarafından tahsis onayının
verilmesine bağlıdır. VDF tahsis onayını verip vermemek konusunda tamamen serbesttir.
11. Cayma Hakkı: Borçlu, 14(Ondört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart
ödemeksizin kredi sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. Krediden faydalanıldığı durumlarda; anapara ve
anaparanın geri ödendiği tarihe kadar olan sürede tahakkuk eden akdi faiz en geç cayma bildirimini
gönderilmesinden sonra 30(Otuz)gün içinde Borçlu tarafından geri ödenecektir. Bu süre içinde ödeme
yapılmaması hâlinde krediden cayılmamış sayılır. Bu işlemler sırasında Borçludan, kamu kurum veya
kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenmiş olan masraflar dışında herhangi bir bedel talep edilmeyecektir.
12. Erken Kapama/Ödeme: Borçlu, herhangi bir tarihte krediden doğan bakiye borcunu, GÖP'de belirtilen
taksit ödeme tarihinden önce ve tümüyle kapatmayı yazılı olarak talep ettiği takdirde, ödenen kapamaya
yarar tutar dikkate alınarak yasal düzenlemelere uygun bir indirim VDF tarafından yapılacaktır.
13. Geri Ödeme: Kredinin geri ödemesi, taksit ödeme tarihinde, GÖP’de belirtilen taksitteki tutarın
tamamının ödenmesi suretiyle gerçekleştirilecektir. Taksitlerin yabancı para cinsi üzerinden belirlenmiş
olması halinde geri ödeme planında belirtilen vade tarihindeki T.C. Merkez Bankası ilgili döviz satış kuru
esas alınacaktır. Borçlu, kredinin dövize endeksli olarak kullanılması halinde ileride kurdaki her türlü
değişimden doğrudan etkileneceğini bildiğini, kabul, beyan ve taahhüt eder. Borçlu, VDF'den birden fazla
kredi kullanmış ise VDF, yapılan ödemeleri dilediği krediye mahsup etme hakkına haiz olacaktır.
2.
3.
4.
5.
6.
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14. Temerrüt Faizi: Borçlu ve Kefil, iş bu Sözleşme’den doğan borçlarını GÖP gereği taksit ödeme tarihinde
ödemedikleri takdirde, hesap kat ihtarından önce gecikmiş ödemelerine, kat ihtarından itibaren ise muaccel
olan tüm kredi borcuna uygulanacak olan, işbu Sözleşme’nin 6. maddesinde belirtilen temerrüt faizini ve
bundan kaynaklanan KKDF, BSMV dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü vergi, masraf ve
komisyonu ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
15. Borçlu’nun Temerrüde Düşmesinin Hukuki Sonuçları: VDF, Borçlu’nun krediden doğan bakiye borcun
GÖP kapsamında belirtilen ve birbirini izleyen 2(iki) taksidinin, vadelerinde ve tam olarak ödememesi
halinde krediyi muaccel hale getirecek ve kalan borcun tümünü, Borçlu’ya en az 30 (Otuzgün) önceden
muacceliyet uyarısında bulunmak suretiyle talep edebilecektir.
16. Kampanya Krediler: VDF, uygun bulması halinde krediyi Borçlu’ya Kampanya Kredi olarak da
kullandırabilir. Bu durumda sözleşme gereği ödenmesi gereken akdi faizin bir bölümü veya tamamı, geri
ödeme planında belirtilen şekilde kredinin kullandırılması esnasında veya sonrasında VDF’nin öngördüğü 3.
kişi, kurum ve/veya müşteri tarafından ödenecektir. Borçlu akdi faizin bir bölümünün veya tamamının 3.
kişi, kurum ve /veya bizzat kendisi tarafından ödeneceğini, ancak buna rağmen kendi açısından akdi faizin,
sözleşmenin 6. maddesinde belirtilen oran olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. VDF, söz konusu
kampanyalara katılım için Borçlu’nun ek bir ücret ödemesi koşulunu getirebilir. Böyle bir durumda
Borçlu’nun ödeyeceği kampanya katılım bedeli ve kampanyaya katılım koşullarına ilişkin hususların yer
aldığı bir protokol imzalanacak ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası ve eki olarak bu sözleşmeye
eklenecektir. VDF, söz konusu kampanyalara katılım için Borçlu’nun ek bir ücret ödemesi koşulunu
getirebilir. Böyle bir durumda Borçlu’nun ödeyeceği kampanya katılım bedeli ve kampanyaya katılım
koşullarına ilişkin hususların yer aldığı bir protokol imzalanarak işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası ve eki
olarak bu sözleşmeye eklenecektir.
17. VDF’ nin Alacaklarını ve Teminatlarını Satma, Rehnetme veya Temlik Yetkisi: VDF, her zaman iş bu
Sözleşme’den kaynaklanan alacaklarını ve buna bağlı teminatları Borçlu’ ya ait her türlü bilgiyle birlikte
dilediği kişi veya kurumlara Sözleşmedeki tüm hak ve yükümlülükler ile birlikte satma, rehin veya temlik
etme hakkına sahiptir.
18. Faiz, Vergi, Resim, Harç ve Masraflar: Borçlu, iş bu Sözleşme sebebiyle ödenmesi gerekli her türlü faiz,
vergi, resim ve harç ile KKDF, BSMV ve sair fon, masraf ve eklentilerini, sonradan ortaya çıkabilecek yasal
ve zorunlu değişikliklerden doğan farklarıyla birlikte ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
19. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme: İş bu Sözleşme’ye Türk Hukuku uygulanacaktır. Sözleşme’den
doğan her türlü anlaşmazlıklarda, İstanbul Çağlayan Mahkeme ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
20. Kanuni İkametgâh: Borçlu, yapılacak her türlü tebligat için Sözleşme’de yazılı adresinin kanuni
ikametgâh ittihaz ettiğini beyan etmektedir. Bu adreste vaki olacak değişiklikler Noter aracılığıyla veya iadeli
taahhütlü mektupla yazılı olarak VDF’ye bildirilmiş olmadıkça bilinen son ikametgâh ve tebligat adresine
gönderilecek tebligatlar da Borçlu açısından usulüne uygun şekilde yapılmış addedilecektir. İş bu Sözleşme
ile ilgili yapılacak tebligatlar ikametgâh adresi veya bilinen son adrese bırakılmak veya posta ile gönderilmiş
suretiyle yapılabilir. Tebligat posta ile gönderildiği takdirde, ulaşmış, öğrenilmiş olsun veya olmasın, normal
posta müddeti içinde ilgili Borçlu tarafından alınmış addedilecektir.
21. Delil Sözleşmesi: Borçlu, iş bu Sözleşme tahtında ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda, VDF’nin ve kredi
geri ödemelerinin yapılacağı banka ve finans kuruluşlarının defter kayıtları ve bu defter kayıtlarından
çıkarılmış ve VDF’nin bir yetkilisi veya yetkilileri tarafından imzalanmış bir belgenin, bilgisayar kayıt ve
çıktılarının, faks talimat metinlerinin, mikrofilm ve mikrofilmlerin, başkaca bir belge veya kâgıdın ibrazına
gerek olmaksızın münhasır, kesin ve nihai delil olarak kabul ettiğini beyan ve kabul etmektedir.
22. Kefalet:
a. İş bu Sözleşme’nin altında isim, unvan ve adresleri yer alan ve imza vazetmiş borçlu ve kefiller,
Borçlu’nun iş bu Sözleşme ve bilcümle ekleri ile borçlandığı bütün bedelleri ödemeyi tekeffül etmektedir.
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b. Kefil, Borçlu’ya iş bu Sözleşme ve iş bu Sözleşme tarihinden önce doğmuş ve/veya doğacak
borçları için de sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
c. Kefil, VDF’nin alacağı için işlemiş ve işleyecek faizlerin tamamından sorumlu olacaklarını
kabul etmektedir.
d. Kefil, Türk Borçlar Kanunu 589. maddesinde yükümlülüklere ilaveten, Borçlu’nun iş bu
Sözleşme tahtında ortaya çıkan ve/veya çıkacak olan yükümlülüklerinden sorumludur.
e. Kefil, iş bu Sözleşme tahtındaki haklarının yerine getirilmesi için VDF’nin burada imzası
bulunan kefil (ler) hakkında kanuni işleme başvurduğu takdirde, bu işlemlerle ilgili olarak VDF tarafından
yapılan tüm masrafları icra, mahkeme masrafları ile VDF’nin kendi avukatlık ücretleri ile kanuni avukatlık
ücretleri arasındaki farklar da dâhil olmak üzere tüm vekâlet ücretlerini ödemeyi kabul etmektedir(ler).
f. Kefil, Türk Borçlar Kanunu’nun 586/2’de yer alan durumlardan feragat ettiğini ve VDF’nin
alacağı her türlü kararı şimdiden kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
23. Rehin Sözleşmesi: Rehin Veren ile VDF arasında akdedilen kredi sözleşmeleri ile kullandırılmış her türlü
kredilerden doğan borçlarının teminatını teşkil etmek üzere aşağıda markası, modeli, plaka, motor ve şasi
numarası kayıtlı taşıt veya taşıtları Medeni Kanunun 940/2 maddesi uyarınca VDF’ye rehin etmiştir.
24. Rehin Veren, tesis edilen bu rehnin; kredi anaparası, akdi faizleri, temerrüt faizleri, gider vergisi, her
türlü vergi, resim harç, komisyon ve masraflar ile icra takibinden kaynaklanan her türlü alacak ile ayrıca
adı geçen şahsın/şirketin kefil sıfatıyla imzalamış olduğu ve olacağı kredi sözleşmelerinden kaynaklanan
doğmuş doğacak borçların teminatını teşkil edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
25. Kural olarak VDF, borç sona ermedikçe araçlar üzerindeki rehin hakkını kaldırmayacaktır. Ancak VDF
dilerse dilediği araç üzerinde rehin hakkını kaldırabilir. Bu durum listedeki diğer araçlar üzerindeki rehin
hakkına zarar vermez.
26. Rehin Veren, VDF’nin muaccel hale gelmiş alacaklarının tasfiyesi için iş bu sözleşme ile rehnedilen aracı
İcra İflas Kanunu’nun menkul rehninin paraya çevrilmesi yolu ile satışını yaparak paraya çevirmeye ve
bedelini muaccel hale gelmiş alacaklarına mahsuba yetkili bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
27. Rehin Veren, başta “Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme” ve “Kanuni İkametgâh” hükümleri olmak
üzere iş bu Rehin Sözleşmesi’nde düzenlenmemiş hususlarda ise ilgili “VDF Kredi Sözleşmesi” hükümlerinin
uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
28. Borçlu, VDF ile gireceği kredi ilişkisinde kendi adına ve namına hareket ettiğini, başkası adına veya
namına hareket etmesi halinde ise VDF’ye bilgi verilmesinin kanuni bir yükümlülük olduğunu kabul, beyan
ve taahhüt eder.
29. Bilgi Paylaşımı: Borçlu; VDF’ye iletmiş olduğu kimlik bilgileri, adres ve bunlarla sınırlı olmaksızın her
türlü kişisel bilginin kendisi tarafından talep edilen ürün/hizmetin sağlanması amacıyla veya kredi
değerlendirme, derecelendirme, tahsilat, yasal takip ve diğer destek işlemlerine yönelik gerçekleştirilen veya
gerçekleştirilecek işlemler kapsamında 3. kişi ve kurumlar ile paylaşılmasına iş bu sözleşmenin imzalanması
ile muvafakat eder.
30. Bilgilendirme Formu, Rehin Sözleşmesi ve Geri Ödeme Planı, toplam "30 (Otuz)" maddeden ibaret VDF
Kredi Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasıdır. İş bu Sözleşme’de yer alan tüm maddeler tarafımla müzakere
edilip mutabakata varılmak kaydıyla hazırlanmış ve tarafımca okuyup anlaşıldıktan sonra kabul edilerek
imzalanmış ve imzalanmasından sonra bir nüshası tarafıma teslim edilmiştir.
REHİN KONUSU TAŞITIN
MARKASI
MODELİ
PLAKA NO
MOTOR NO
ŞASİ NO

:
:
:
:
:
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BORÇLU MUTABAKAT BEYANI:
[Örnek: Sözleşme ve eklerinin bir kopyasını elden teslim aldım.]
Kredi Müşterisi Adı Soyadı: []
[Tarih]
[İmza]
KEFİL BEYANI:
“İş bu Sözleşme tahtında Borçlu’ya, _____________ tutara kadar, kefil olduğumu kabul, beyan ve taahhüt
ederim.[Tarih]”

KEFİL:
Ad/Soyadı:
İmza/Kaşe
KEFİLİN EŞİNE AİT RIZA BEYANI:
“İş bu Sözleşme tahtında resmi nikâhlı eşim _____________ tarafından Borçlu’ya kefil olunmasına rıza
gösterdiğimi beyan ederim.[Tarih]”
Rıza Veren (Eş)
Ad/Soyadı:
İmza/Kaşe
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