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KREDİ KARTI ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 

KREDİ KARTI VERENE İLİŞKİN BİLGİLER 

Kredi Verenin Unvanı: Anadolubank A.Ş. (Banka) 

Adresi: Saray Mah. Toya Sok. No:3 34768 
Ümraniye/Istanbul 

Telefonu: 0216 687 70 00 

Mersis no:  0068011300300024  

Web Adresi:  www.anadolubank.com.tr 
 

KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER 

Kredinin Türü: Kredi Kartı  

 

1-Kredi Kartı Tanımı ve Limit Tahsisi  

Kredi Kartı, Banka’nın Müşteri’ye belirli limitler dahilinde açtığı krediyle, nakit kullanmaksızın mal ve 
hizmet alma ve nakit kredi çekilme imkanı sağladığı bir ödeme aracıdır. “Kredi Kartı Sözleşmesi” basılı 
kart yada fiziki varlığı bulunmayan kart numarasının temini için Müşteri ile Banka arasında imzalanan 
“Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi Sözleşmesi”dir.  
 
Kredi Kartı Limiti; Banka’nın tahsis kriterleri ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde belirlenir.  
Kart talebinizin uygun görülmesi halinde Kredi Kartı/Ek Kredi Kartına ilişkin limitler kartın teslimi 
esnasında kart tutucu ve zarfı üzerinde yer almak suretiyle tarafınıza bildirilecektir. 
 
2- Tahsil edilecek faiz, ücret ve masraf tutarları 
 
Kredi Kartı tahsis ve kullanımı nedeni ile Müşteri’den tahsil edilecek faiz, ücret ve masraf tutarları 

aşağıdadır;  

İŞLEM TÜRÜ 
UYGULAMA 

ŞEKLİ 

ASGARİ 

ÜCRET 

AZAMİ 

ÜCRET 

ASGARİ 

ORAN 

AZAMİ 

ORAN 

KREDİ KARTLARI           

YILLIK ÜYELİK ÜCRETİ  

Standart Kart  

Her bir kart için 

 

 

148 TL 148 TL -   - 

Gold Kart 176 TL 176 TL -   -  

Platinium Kart 230 TL 230 TL -   - 

 
 
Müşteri İmzası:…………………………………………… 
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İŞLEM TÜRÜ 
UYGULAMA 

ŞEKLİ 

ASGARİ 

ÜCRET 

AZAMİ 

ÜCRET 

ASGARİ 

ORAN 

AZAMİ 

ORAN 

KREDİ KARTLARI           

EK KART YILLIK ÜYELİK ÜCRETİ  

Standart Kart  

Her bir kart için 

 

74 TL 74 TL -   - 

Gold Kart 88 TL 88 TL -  - 

Platinium Kart 115 TL 115 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 yer alan bilgilere cari BSMV dahil edilir. 

**Anadolubank Ücretsiz Kredi Kartı: Yıllık Kredi kartı ücret ve aidatı alınmamaktadır. Kredi kartı ile 
Peşin ve nakit avans özelliği bulunmaktadır. Taksitli alışveriş işlemi yapılmamaktadır.  
 

FAİZ ORANLARI     

Faiz Türü Faiz oranı Periyot 

Akdi Faiz %1,73 
Dönem borcundan daha az bir tutarda ödeme 
yapması durumunda 

Gecikme Faizi %2,03 
Dönem borcunun en az ödeme tutarının altında 
yapılması durumunda 

Taksitli Nakit Avans Faizi   %1,73 
İlk taksitte işlemin yapıldığı gün ile kesilecek ilk 
ekstrenin son ödeme tarihi arası için, diğer 
taksitlerde 30 gün için 

Nakit Avans Faizi %1,73 İşlemin yapıldığı günden itibaren günlük 

 
*Faiz oranlarına KKDF ve BSMV dahil değildir. 
 
Müşteri İmzası:…………………………………………… 
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Bu formda yer alan faiz, ücret, vergi vs. gibi masrafların oran ve miktarlarda yapılacak değişiklikler hesap 
özeti ile bildirilecek olup, faiz ve ücretler ile bunlara uygulanacak KKDF, BSMV gibi tüm vergi, fon, harç, 
ve diğer fer’iler kart hesabınıza borç kaydedilecektir. Ücretler, ürün ve hizmet tipine göre, nakden veya 
hesaben veya kredi kartı hesabına borç kaydedilmek veya talebinize bağlı olarak kredili mevduat 
hesabının limitinden tahsil edilmek suretiyle yapılır. Müşteri’nin ürün kullanımı nedeniyle Banka 
tarafından 3. kişilere ödenen ücretler aynı tutarda Müşteri’den tahsil edilir. 
 
Müşteri’ye kullandırılan kredi ile, döviz ve altın alımı, vadeli mevduat açılması, repo, hisse senedi, kripto 
para alımı gibi finansal getiri sağlamaya yönelik yatırımlar, kredinin kullandırım amacına uygun olmayan 
işlemler yapılamaz. Banka tarafından Müşteri’ye bu şartlar dahilinde kredi kullandırılacağına ilişkin 
bilgilendirme yapılmıştır. Müşteri Kredili Mevduat Hesabı açılmasını talep ederek Sözleşme imzalaması 
halinde kredinin bu koşullarda kullandırılmasını kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 
3-Ödeme ve Asgari Ödeme 
Hesap Özeti’nizde yer alan son ödeme tarihine kadar dönem borcunuzun bir kısmını ödememeniz halinde 
kalan hesap bakiyeniz üzerinden Hesap Özeti kesim tarihinden itibaren 5464 sayılı Kanun düzenlemeleri 
dahilinde faiz hesaplanır. Buna göre mevzuatta bir değişiklik olmaması kaydıyla; dönem borcuna asgari 
tutar ve üzerinde ödeme yapmanız durumunda hesap kesim tarihinden itibaren bakiye hesap özeti 
tutarına akdi faiz; asgari tutarın altında ödeme yapmanız durumunda ise asgari tutarın ödenmeyen 
kısmına gecikme faizi, hesap bakiyenizin asgari tutarı as ̧an kısmına ise akdi faiz tahakkuk ettirilir. Nakit 
kullanımına ilişkin borçlar ve nakit kullanımı kapsamında değerlendirilecek tüm işlemler için faizin 
başlangıç tarihi olarak işlem tarihi esas alınır. Faiz hesaplamalarında bileşik faiz uygulanmaz. 
 
Kredi Kartı Limiti’nin Banka’nın insiyatifi dışında harcamalarınız ile aşılması durumunda veya tahsis 
edilen limitin yüzde yirmisini geçmemesi ve bir sonraki hesap döneminde kapatılması koşuluyla bir takvim 
yılında ikiden fazla olmamak üzere kart limitinde aşım oluşması halinde aşılan miktara işlem tarihi ile 
ödeme tarihi arasındaki süre için akdi faiz uygulanır.  
 
4-Faiz Oranı Değişikliği 
Bankamız tarafından uygulanacak akdi ve gecikme faiz oranları yukarıdaki tabloda belirtilen oranda olup 
bu oran TCMB tarafından yayınlanan azami oranların üstünde olmayacaktır. Bankamızca akdi faiz 
oranında değişiklik yapılması halinde 5464 sayılı Kanun gereğince, söz konusu değişiklik otuz gün 
önceden hesap özeti ile tarafınıza bildirilecektir. Bildirim tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde 
borcunuzun tamamını ödeyip kredi kartını kullanmaya son vermeniz halinde faiz artışından 
etkilenmeyeceksiniz. 
 
5-Cayma Hakkı 
Sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve 
cezai şart ödemeksizin Kredi Kartı Sözleşmesi’nden cayma hakkına sahipsiniz. Cayma hakkını 
kullandığınıza dair bildirimin, cayma hakkı süresi içinde yazılı (Anadolubank şubeleri) olarak veya kalıcı 
veri saklayıcısı 0850 222 55 50 Anadolubank Telefon Bankacılığı, www.anadolubank.com.tr sayfasında 
yer alan İletişim Formu üzerinden Bankamıza yönlendirilmiş olması gerekmektedir. 
 
 
 
 
 
Müşteri İmzası:…………………………………………… 



 

4/6 

 Model_479 
Versiyon Tarihi/No: 01.09.2022/31 

 

 
Cayma hakkını kullanmanız ve krediden faydalandığınız hallerde, anaparayı ve kredinin kullanıldığı 
tarihten anaparanın geri ödendiği tarihe kadar olan sürede tahakkuk eden faizi ve vergileri en geç cayma 
bildirimini Bankamıza gönderilmesinden sonra 30 (otuz) gün içinde ödeme yükümlülüğünüz 
bulunmaktadır. Kart Hamili belirtilen süre içerisinde ödemeyi yapmaz veya cayma hakkını kullan- maktan 
vazgeçtiğini bildirirse, Kredi Kartı Sözleşmesi’nden caymamış sayılır ve Kart Hamili’nin Bireysel 
Bankacılık Hizmet Sözleşmesi/Kredi Kartları Sözleşmesi kapsamındaki her türlü yükümlülüğü devam 
eder. Hesaplama yöntemi yukarıda belirtilen kredi kartı geri ödemesinin tam tutarı hakkında ödeme 
tarihinize göre hesaplama yapılmasını teminen, işlem öncesinde Bankamızla irtibata geçilmesi 
gerekmektedir. 
 
Faiz akdi faiz oranına göre hesaplanır. Krediyle ilgili olarak Bankaca bir kamu kurum veya kurulus ̧u ile 
üçüncü kişilere ödenmiş olan kamusal yükümlülükler ile ücretler Kart Hamili’ne iade edilmez. 
 
Cayma durumunda Kart Hamili, kartla yapılan taksitli işlemlerin bekleyen taksitlerini vadelerinde ödemeye 
devam edebilir. 
 
Kredi Kartı Sözleşmesi’ne bağlı olarak sunulan başkaca hizmetler olması halinde, Kart Hamili’nin 
sözleşmeden cayması ile birlikte bu hizmete ilişkin sözleşme de sona erecektir. 
 
6-Ücretlerin Geçerlilik Süresi, Geçerlilik Süresi Sonunda Yapılacak Değişikliğin Tutarı, Değişiklik 
Bildirimleri 
Bu formdaki ücretlerde bir takvim yılı içerisinde Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yılsonu itibariyle 
açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeksi artış oranının 1,2 katının altında yapılacak ücret değişiklikleri 30 
gün önceden tarafınıza eposta, ATM, telefon, kısa mesaj veya benzeri araçlarla bildirilecektir. 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. Kredi kartını kullanmaya 
veya hizmet almaya devam etmeniz halinde, değişikliği kabul etmiş sayılırsınız.  
 
Banka’nın süreklilik arz etmeyen, anlık işlem ve hizmetlerden tahsil edilecek ücretlere ilişkin 
değişikliklerin, işlemin gerçekleşmesi anından önce ve işlemin gerçekleştirildiği kanalın yapısına uygun 
bir şekilde açıkça, ücrete ilişkin onayınızı içerecek şekilde bildirmesi halinde yukarıda belirtilen süreler 
uygulanmaz. 
 
Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yılsonu itibariyle açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeksi artış 
oranının 1,2 katı oranında ve bu oranının üstünde yapılan ücret değişiklikleri için ayrıca talebiniz 
alınacaktır.  
 
7-Ödemelerin Yapılmaması - Temerrüde İlişkin Esaslar 
5464 Sayılı Kanun düzenlemeleri gereğince kredi kartlarında ödenmesi gereken asgari tutar, Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurulunca belirlenecek tutardan aşağı olamayacaktır. Kurul, kredi kartlarında 
asgari tutarı dönem borcunun yüzde yirmisi (%20) ile yüzde kırkı (%40) arasında olacak şekilde belirler. 
Birbirini izleyen iki döneme ait asgari ödeme tutarının tamamını ödememeniz durumunda Bankamız, 
yapacağı ihtar ile tüm borçlarınızı muaccel kılacaktır. 
 
Müşteri İmzası:…………………………………………… 
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Bu durumda temerrüde düşmüş sayılırsınız ve aleyhinizde yasal işlemlere başlanır. Muaccel olan tüm 
borçlarınız takip tutarına dahil edilerek borcunuza muacceliyet tarihinden tamamen kapatılıncaya kadar 
gecikme faizi işletilir. Temerrüt durumunda borcun tamamını ve borcun tamamı ödeninceye kadar 
işleyecek faizler ile bu faiz üzerinden mevzuat gereği hesaplanacak vergi ve diğer kamusal yükümlülükleri 
ödemekle mükellefsiniz. Ödemelerin zamanında yapılmamasından dolayı Bankamızca tarafınıza 
gönderilecek ihtar ve ihbarnameler için yapılacak her türlü masraflar, yasal takip masrafları ve diğer 
masraflar (mahkeme masrafları, avukatlık ücreti, harç, vergi, noter masrafları vs.), tarafınızdan ayrıca 
tahsil edilecektir. 
 
8-Kefalet 
Kredi kartı işlemlerinizin teminatı olarak, Banka’ya gayrimenkul ipoteği verebilir; motorlu taşıt, nakit 
mevduat, döviz tevdiatı, altın gibi menkulleri rehin edebilir veya bir alacağınızı temlik edebilirsiniz. 
Sözleşmedeki yükümlülüklerinizle ilgili olarak alınacak şahsi teminatlar, ilgili yasal mevzuat gereğince adi 
kefalet hükmündedir. Alacaklarınıza ilişkin olarak varsa Banka’ca verilen şahsi teminatlar, diğer yasal 
mevzuatta aksine düzenleme bulunmadıkça müteselsil kefalet hükmündedir.  
 
9-Sözleşmenin Feshedilmesine İlişkin Esaslar  
Kredi Kartına ilişkin sözleşme, tarafınızca ücret ödemeksizin yazılı olarak (Anadolubank şubeleri) veya 
Bankamızın erişebileceği kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile (www.anadolubank.com.tr sayfasında yer alan 
İletişim Formu veya 0850 222 55 50 Anadolubank Telefon Bankacılığı) Bankamıza bildirimde bulunmak 
suretiyle dilediğiniz zamanda sebep gösterilmeksizin sona erdirilebilir. Ancak, bu yöndeki talebinizi 
Bankamıza bildirdiğiniz andan itibaren 7 gün içinde 0850 222 55 50 Telefon Bankacılığı ile bildirimde 
bulunmak suretiyle sözleşmeyi sona erdirmekten vazgeçebilirsiniz. Söz konusu süre içinde bu yönde bir 
talebiniz olmazsa, bildirim yapılan günden itibaren sözleşmeniz sona ermiş kabul edilecektir. 
 
Bankamız; Kredi Kartı’na ilişkin sözleşmeyi, iki ay önceden tarafınıza yazılı olarak veya kalıcı veri 
saklayıcısı aracılığıyla bildirimde bulunmak suretiyle dilediği zamanda sebep göstermeksizin sona 
erdirebilir. Sözleşmede belirtilen veya Bankamızın sonradan yapacağı değerlendirmeye göre haklı 
nedenlerin varlığı halinde Bankamız, belirtilen bildirim süresine uymadan da Sözleşme’yi derhal 
feshedebilir. 
 
Kredi kartları açısından, kartın iptali sözleşmenin sona erdirilmesi hükmündedir. Bo ̈ylesi durumlarda 
Bankamızca kredi kartı yasal süresi içerisinde iptal edilecek olup, Müşteri tarafından kartla yapılmış 
taksitli harcamalarının bulunması durumunda ise taksitlerin tamamı ödeninceye kadar Müşteri’ye Hesap 
Özeti gönderilmeye devam edilecektir. 
 
Hesap Ekstresi, İcra ve İflas Yasası’nda belirtilen kesin belgelerden sayılır ve ödeme yapılmamış ise 
Bankamız Sözleşme’yi fesih ile kredi kartı veya kartlarını iptal edebilir. Sözleşmenin feshi halinde; kredi 
kartı iptal edilir, ayrıca sözleşmenin yürürlükte olduğu dönemde gerçekleştirdiğiniz kart kullanımlarından 
kaynaklı ana para, faiz, fon, vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülükler ile ücret ve masrafları ödeme 
yükümlüğünüz, sözleşmedeki esaslar dahilinde aynen devam eder. 
 
10-Sigorta 
Yazılı olarak ve kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla talebiniz olmaksızın kredi kartı ile ilgili sigorta 
yaptırılamaz. Sigortaya ilişkin hizmetler Bankamızın acentesi olduğu sigorta şirketi dışında başka bir 
sigorta şirketinden de alınabilir. 
 
Müşteri İmzası:…………………………………………… 
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11-Beyan  

Yukarıda açıklanan koşullar ile ilgili bilgileri içeren bu Kredi Kartı Ürün ve Sözleşme Öncesi Bilgi Formu’nu 
okuyup içeriğine ilişkin bilgi sahibi olduğumu ve bir nüshasını elden teslim aldığımı, formda yer alan 
konular dışında her türlü detaylı bilginin Kredi Kartı Sözleşmesi’nde yer aldığını ve bu Kredi Kartı Ürün 
ve Sözleşme Öncesi Bilgi Formu’nun Anadolubank A.Ş ile akdedilmesi halinde Kredi Kartı Sözleşmesi’nin 
ayrılmaz parçası olacağını kabul ve beyan ederim. 
 
Tarafınıza teslim edilen form ile ilgili olarak “Bir nüshasını elden aldım” ibaresinin aşağıdaki alana elle 
yazılarak altının imzalanmasını rica ederiz. 
 
Müşteri Beyanı:           
            
Adı/ Soyadı:  
 
Tarih:             
          Şube Kaşesi ve Yetkili İmzalar 
İmza:  
          Anadolubank A.Ş ........................... Şubesi  


