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KREDİ KARTLARI ÜRÜN BİLGİ FORMU 
 

İŞLEM TÜRÜ 
UYGULAMA 

ŞEKLİ 
ASGARİ ÜCRET AZAMİ ÜCRET 

ASGARİ 
ORAN 

AZAMİ 
ORAN 

KREDİ KARTLARI           

YILLIK ÜYELİK ÜCRETİ  

Standart Kart  
Her bir kart için 

 
 

100 TL 100 TL -   - 

Gold Kart 120 TL 120 TL -    -  

Platinium Kart 150 TL 150 TL -   - 

EK KART YILLIK ÜYELİK ÜCRETİ  

Standart Kart 
 
Her bir kart için 

 

50 TL 50 TL -   - 

Gold Kart 60 TL 60 TL -  - 

Platinium Kart 75 TL 75 TL -  - 

Anadolubank Ücretsiz 
Kredi Kartı (Ücretsiz Kart)  

Herhangi bir ücret alınmamaktadır. 

NAKİT AVANS ÜCRETİ 

Anadolubank ATM’lerinden  

Çekilen nakit 
avans tutarı 

üzerinden %1 
 

- - %1 %1 

Diğer Banka ATM’lerinden 

Çekilen nakit 
avans tutarı 

üzerinden %3,50 
+ 0,50 TL 

0.50 TL 0.50 TL %3,50 %3,50 

  
Bu tabloda belirtilen ücretlere cari BSMV ilave edilir. 
Faiz oranlarına KKDF ve BSMV dahil değildir. 

 
FAİZ ORANLARI ORAN PERİYOT 

 
Akdi Faiz % 1,46 Dönem borcundan daha az bir tutarda ödeme yapılması durumunda  

   
Gecikme Faizi % 1,76 Dönem borcunun en az ödeme tutarının altında ödeme yapılması 

durumunda 
   
Kredi Kartı ile 
Taksitli Nakit Avans Faizi 

% 1,46 İlk taksitte işlemin yapıldığı gün ile kesilecek ilk ekstrenin son ödeme tarihi 
arası için, diğer taksitlerde 30 gün için 
 

Kredi Kartı ile 
Nakit Avans Faizi 

% 1,46 İşlem yapıldığı günden itibaren günlük 
 

 
 
Müşteri İmzası:…………………………………………… 
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ÜCRETLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ VE DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMLERİ: 
 

Bu formdaki ücretlerde bir takvim yılı içerisinde en fazla Türkiye İstatistik Kurumu’nca bir önceki yılsonu itibariyle açıklanan 
yıllık tüketici fiyatları endeksi artış oranında arttırılır ve ücret değişiklikleri 30 gün önceden tarafınıza e-posta, ATM, telefon, 
kısa mesaj veya benzeri araçlarla bildirilir. Bildirim tarihinden sonraki 15 gün içinde ürünün veya hizmetin kullanımından 
vazgeçme hakkınız bulunmaktadır. Bu hakkın kullanılması halinde tarafınızdan hiçbir şekilde yeni döneme ait ek bir faiz, 
ücret ve/veya komisyon tahsil edilmeyecektir. Ürün veya hizmetin kullanımıyla ilgili ücret değişikliğinin kabul edilmemesi 
durumunda Bankamızın, tarafınıza bu hizmeti vermeyi durdurma hakkı saklıdır.  

 
Anadolubank Ücretsiz Kredi Kartı: Yıllık kredi kartı ücret ve aidatı alınmamaktadır. Kredi kartı ile peşin alışveriş yapma ve 
nakit avans kullanabilme özelliği bulunmaktadır. Taksitli alışveriş işlemi yapılmamaktadır.  

 
 

TAHSİLAT ŞEKLİ: 
 

Ürün ve hizmet tipine göre, nakden veya hesaben veya karta borç kaydedilmek veya müşteri talebine bağlı olarak kredili 
mevduat hesabının limitinden tahsil edilmek suretiyle yapılır. 
 
Nakit avans işleminin farklı banka ATMsi üzerinden yapılması halinde tahsil edilecek ücret üçüncü kişilere ödenen tutarın 
yüzde %15 fazlası olarak uygulanır. 
 
Yukarıda özetlenen konular dışında her türlü detaylı bilgi Sözleşme’de yer almakta olup, dikkatle inceleyebilmeniz ve 
anlaşılmayan konularda Bankamızdan detaylı açıklama talep edebilmeniz amacıyla Bankacılık Hizmet Sözleşmesine ek 
olarak, bu formun bir nüshası tarafınıza teslim edilmiştir. 
 
Okuyup uygun bulmanız durumunda, bu 2 (iki) nüsha düzenlenmiş formu imzalayarak 1 (bir) nüshasını saklayınız. 

 

Banka Yetkililerinin İmzası: 

 

Anadolubank A.Ş. …………………………………. Şubesi 

 

 

Okuyup uygun bulmam nedeni ile formda yer alan ücretleri onayladığımı beyan ederim. 
 
Tarafınıza teslim edilen form ile ilgili olarak “Kredi Kartları Ürün Bilgi Formunun bir nüshasını elden aldım” ibaresinin 
aşağıdaki alana elle yazılarak altının imzalanmasını rica ederiz. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Müşteri Adı Soyadı  : 

 
Tarih    :             /             / 
 
Müşteri İmza   : 


