
 

 

TİCARİ ABONELİK ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU 

İş bu form, KKB Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. (Bundan sonra SAĞLAYICI olarak anılacaktır.) 

ile %UNVAN% (Bundan sonra ALICI olarak anılacaktır.) arasında akdedilmesi 

planlanan “KKB %PAKET_ADI% Sözleşmesi” (Bundan sonra “Sözleşme” olarak 

anılacaktır.) müzakereleri kapsamında, Türk Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde genel 

işlem şartları olarak değerlendirilebilecek maddeleri ve ilgili Mevzuat hükümleri dikkate 

alınmak suretiyle, sözleşme hakkında ALICI’nın bilgi sahibi olması ve menfaatine aykırı 

olabilecek hükümleri öğrenmesi amacıyla düzenlenmiştir. 

Sağlayıcı Ünvan 

Adres 

Telefon 

Vergi No 

E-Posta 

İnternet Adresi 

Mersis No 

Ticaret Sicil No 

Alıcı Ünvan 

Vergi Kimlik No 

Adres 

Telefon 

E-Posta 

AÇIKLAMALAR; 

1- Sözleşme Madde 3’te ALICI’nın seçim yaparak sözleşme konusu haline getirebileceği 

SAĞLAYICI tarafından verilen tüm Finansal hizmetler belirtilmiştir. 

2- Sözleşme konusu olan hizmet ve bedeli, ödeme şekli Sözleşme madde 4’te düzenlenmiştir. 

3- SAĞLAYICI tarafından ALICI’ya sağlanan hizmetlerin tamamen şirkete özel tavsiye 

niteliğinde olduğu; hizmetlerin hiçbir şekilde garanti içermediği; hizmetin, bankalar ile ALICI 

arasındaki kredi ilişkisi kapsamında, bankalar adına bir taahhüt ve beyan niteliğinde 

değerlendirilemeyeceği; hizmetlerin yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığı Sözleşme Madde 

5’te belirtilmiştir. 

4- ALICI, Sözleşmeye konu hizmetlerden bazılarının kendisine verilebilmesinin kendisinin 

ve/veya üçüncü kişilerin vereceği muvafakata bağlı olduğunu bildiğini; bu muvafakatın 

verilmemesi durumunda söz konusu hizmetlerin gerçekleştirilemeyeceği Sözleşme Madde 

6’da düzenlenmiştir. 

5- Hizmetlerin ifa şekli ve zamanı madde 7 ve 8’de düzenlenmiştir. 

6- Sözleşmenin süresi, fesih ve iade madde 9’da düzenlenmiştir. 

7- SAĞLAYACI’nın kayıtlarının delil olması Sözleşme Madde 12 de düzenlenmiştir. 
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8- SAĞLAYICI ile ALICI’nın Sözleşme Madde1’de yer alan bilgilerinin doğru ve güncel 

olduğu değişikliklerin yazılı olarak karşı tarafa bildirmediği müddetçe söz konusu bilgilerin 

geçerli sayılacağı Sözleşme Madde 13’te düzenlenmiştir. 

9- SAĞLAYICI ile ALICI arasında doğan ihtilafların hallinde İstanbul (Anadolu) Mahkeme 

ve İcra Daireleri yetkilidir. 

ALICI, yukarıdaki hususların Sözleşmenin akdinden önce açıklandığını, bu konular 

hakkında yeterli ve açık bir şekilde aydınlatıldığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

ALICI BİLGİLERİ 

İMZA 
 

ALICI ÜNVANI %UNVAN% 

Tarih %TARIH% 

 


