
  

    

 

BİREYSEL ABONELİK ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU  

Bu form, KKB Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. (Bundan sonra SAĞLAYICI olarak anılacaktır.) ile 
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX (Bundan sonra ALICI olarak anılacaktır.) arasında 
akdedilmesi planlanan “KKB XXXXXXXXX Sözleşmesi” müzakereleri kapsamında, ALICI’nın 
ALICI’nın 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili Mevzuat hükümleri 
gereğince bilgilendirilmesi ve aydınlatılması amacıyla düzenlenmiştir.  

Taraflar, aşağıdaki tabloda belirtilen bilgilerin doğru, eksiksiz ve güncel olduğunu kabul ve 
beyan eder.  

SAĞLAYICI  

Unvan  KKB Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. (Bundan sonra 
SAĞLAYICI olarak anılacaktır.)  

Adres  Barbaros Mah. Ardıç Sok. Varyap Meridian F 
Blok Ataşehir-İstanbul  

Telefon  444 4 552  

Vergi No  564 000 4227 / Anadolu Kurumlar Vergi 

Dairesi  

E-Posta  iletisim@findeks.com  

İnternet Adresi  www.kkb.com.tr / www.findeks.com   

Mersis No  0564-0004-2270-0011  

Ticaret Sicil No  329148-276730  

ALICI  

Ad Soyad     

TCKN     

Adres    

Telefon    

E-Posta    
  

ALICI,   

  

1- Müzakereleri yürütülen sözleşmenin SAĞLAYICI için ticari bir faaliyet olduğunu,  
2- Müzakeresi yürütülen sözleşmenin kurulmasıyla birlikte borç altına gireceğini,  
3- Müzakeresini yürüttüğü sözleşmenin akdedilmesinden itibaren 14 (ondört) gün 

içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin hizmeti reddederek ve cezai şart 
ödemeden sözleşmeden cayma hakkının bulunduğunu,  

4- Bu cayma hakkının kullanılmasına ilişkin SAĞLAYICI’ya bildirimin işbu Ön Bilgilendirme 
Formunda bulunan iletişim adreslerine mektup, elektronik posta gibi bir sürekli veri 

taşıyıcısı - uzaktan erişim aracı ile yapılmasının yeterli olduğu,  
5- Cayma hakkı süresi içerisinde SAĞLAYICI, ALICI’nın ücret ödemesinin yapılmasını 

ALICI’nın hizmetin ifası için onay ve talebi olarak kabul edilerek  hizmetin ifasına 
başlanması durumunda, cayma hakkını kullanamayacağını,  

http://www.kkb.com.tr/
http://www.kkb.com.tr/
http://www.findeks.com/
http://www.findeks.com/


  

    

 

6- Müzakeresi yürütülen sözleşme hükümlerinin, sözleşme süresi içinde ALICI aleyhine 
değiştirilemeyeceğini,  

7- Bu Bilgilendirme Formunun konusunun, ALICI’nın belirleyeceği aşağıda yer alan 
Finansal hizmet/hizmetlerden oluşacağı,  
a. Findeks Kredi Notu : KKB Kredi Kayıt Bürosu tarafından üretilen kişilerin kredili 

ürünlerine ait geçmiş verileri üzerinden oluşturulan skor,  
b. Risk Raporu : KKB Kredi Kayıt Bürosu tarafından TBB Risk Merkezi verilerine dayalı 

olarak üretilen ve kişinin bankalarla olan kredi ilişkisinin özelliklerini gösteren 
raporu,  

c. Notlu Risk Raporu : (a) ve (b) maddelerinde tanımlanan Findeks Kredi Notu ve  
Findeks Risk Raporu’nun birlikte yer aldığı rapor,  

d. Çek Raporu: KKB Kredi Kayıt Bürosu tarafından TBB Risk Merkezi verilerine dayalı       
olarak üretilen,keşidecinin düzenlediği, sorunsuz ödenmiş, geç ödenmiş veya henüz       
ödenmemiş çeklere ilişkin pozitif ve negatif bilgileri içeren rapor,  

e. Çek Endeksi: KKB Kredi Kayıt Bürosu tarafından üretilen, kişilerin Çek Raporu’nun    
özeti niteliğindeki sıralama endeksi,  

f. Endeksli Çek Raporu: (d) ve (e) maddelerinde tanımlanan Findeks Çek Raporu ve  
Çek Endeksi,  

g. Not Danışmanlığı : KKB Kredi Kayıt Bürosu ve ilgili destek hizmet kuruluşlarınca 
kişinin Findeks Kredi Notu’nu etkileyen değişkenlerle ilgili kişiye özel bilgilendirme 
hizmeti  

h. Uyarı Hizmeti : Abonelik kapsamında belirlenen pakette yer alan, kriterleri müşteri 
tarafından belirlenen ve müşterinin finansal durumuna ilişkin değişikliklerin 
gerçekleşmesi durumunda müşterinin belirlendiği yöntemle düzenli olarak bilgi 
verilmesi hizmeti,  

i. İzleme : Abonelik kapsamında belirlenen pakette yer alan, müşterinin işbu 
Sözleşme kapsamında satın aldığı hizmetlere ilişkin finansal bilgilerin yer aldığı ekran 
görüntülerini,  

j. Takipçi : Abonelik kapsamında belirlenen pakette yer alan, müşterinin kriterleri 
belirli olan kişisel ve finansal bilgilerinin, web ortamında yayınlanıp 
yayınlanmadığının online tarama yoluyla araştırılıp müşteriye haber verildiği bir yıl 
süreli hizmeti  

k. Karekodlu Çek Raporu: Karekodlu çek yaprağı üzerindeki karekodun 
sorgulatılmasıyla elde edilen, çekin doğruluğuna ve keşidecinin düzenlediği çeklerin 
ödenme performansına ilişkin bilgi veren Özet Çek Raporu.  

  

8- Yukarıda hizmetlerin Internet Exporer: 8+, Firefox: 29+, Safari: 6+, Chrome: 33+, 
Opera: 12+ ile çalışacağını,   

  

9- SAĞLAYICI tarafından ALICI’ya sağlanan hizmetlerin tamamen kişiye özel tavsiye 
niteliğinde olduğunu; hizmetlerin hiçbir şekilde garanti içermediğini; bu tavsiyelerin 
yerine getirilip getirilmemesi kararı ALICI’ya ait olduğunu ve alınacak kararların bütün 



  

    

 

neticelerinden ALICI’nın tek başına sorumlu olacağını; hizmetin, bankalar ile ALICI 
arasındaki kredi ilişkisi kapsamında, bankalar adına bir taahhüt ve beyan niteliğinde 
değerlendirilemeyeceğini; hizmetlerin yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını,  
  

Cayma hakkına ilave olarak herhangi bir zamanda gerekçe bildirmeksizin sözleşmeyi 
feshetme hakkının bulunduğunu, feshin sözleşmeye uygun olarak SAĞLAYICI’ya iletilmesi 
üzerine fesih bildiriminin hüküm ifade etmesinden itibaren 15 gün (onbeş) gün içinde 
SAĞLAYICI’nın kalan abonelik süresini dikkate alarak, fesih tarihine kadar verdiği hizmetin 
karşılığını tahsil etmek suretiyle geriye kalan abonelik ücretini ALICI’nın bildireceği hesaba 
iade edeceğini,   

10- Sözleşme konusu hizmetlerin, sözleşmenin imzalanmasından 14 (ondört) gün sonra 
müşteriden yapılacak abonelik ücreti tahsilatının  gerçekleşmesi akabinde başlayarak 
abonelik süresi boyunca devam edeceğini,   

Ancak ödemenin 14 günlük süre içinde yapılması halinde, ödemenin yapılması ALICI’nın 
hizmetin ifası için onay ve talebi olarak kabul edilerek, ödeme tarihinde hizmetlerin  

başlayacağını ve abonelik süresince devam edeceğini, bu durumda cayma hakkını 
kullanamayacağını; Sözleşmenin kurulmasıyla birlikte, ALICI’nın abonelik ücretini ödeme 
borcunu kabul ettiğini, bu durumda hizmetin, ücretin tamamen tahsil edilmesi akabinde 

başlayacağını,  

  

11- Paket kullanım bedeli aşağıdaki tabloda yer almaktadır :   

Hizmet / Paket Adı  Süre  Ücret  

XXXXXXXXX  12 ay  XXX TL  

  

ALICI tarafından fesih hakkının kullanılması halinde ise, SAĞLAYICI, kalan aylık abonelik 
süresini dikkate alarak, fesih tarihine kadar verdiği hizmetin karşılığını aşağıdaki tabloya göre 
paket fiyatları uygulamaksızın , hizmet alınan süre ve alınan hizmetleri tahsil etmek suretiyle 

geriye kalan abonelik ücretini tahsilat yapılan kredi kartına veya karta iade edilememesi 
durmunda ALICI’nın bildireceği hesaba/karta iade edileceğini,  

• Bireysel Paketler  

Hizmet / Paket Adı  Süre  Klasik(Aylık)  

Gold  
Danışmanlık  

Gold 
Takipçi  

Premium  

Findeks Kredi Notu ve  

Risk Raporu   
  

XXX TL  XXX TL  XXX TL  XXX TL  

Uyarı Hizmeti    XXX TL  XXX TL  XXX TL  XXX TL  



  

    

 

İzleme    XXX TL  XXX TL  XXX TL  XXX TL  

Not Danışmanlığı    XXX TL  XXX TL  XXX TL  XXX TL  

Takipçi    XXX TL  XXX TL  XXX TL  XXX TL  

  

  

  

  

• Diğer Paketler  

Hizmet / Paket Adı  Diğer Paketler  

Rapor(Notlu Risk Raporu)  XXX TL  

Karekodlu Çek Raporu  XXX TL  

Risk Raporu  XXX TL 

Not (Findeks Kredi Notu)  XXX TL 

Çek Raporu   XXX TL 

Endeksli Çek Raporu  XXX TL 

Endeks (Çek Endeksi)  XXX TL 

*Tablodaki tutarlar vergiler dahil toplam tutardır.  

12- Şikayet ve itirazları konusunda başvurularını, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen 
parasal sınırlar dahilinde, mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu 
yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabileceğini,  

  

13- Sözleşmeye konu hizmetlerden bazılarının gerçekleştirilebilmesinin, kendisinin veya 
üçüncü şahısların vereceği muvafakata bağlı olduğunu bildiğini; bu muvafakatin 
verilmemesi durumunda söz konusu hizmetlerin gerçekleştirilemeyeceği,  

  

14- ÜCRETLENDİRME;  

XXXXXXXXXX  ABONELİK ÜCRETİ VERGİLER DAHİL XXX TL.DİR.  

Ödeme, kredi kartı ile yapılabileceği gibi SAĞLAYICI tarafından belirlenen ve ALICI tarafından 
onaylanan diğer yöntemler ile yapılabilir.   

15- Hizmetin başlaması için izlenmesini istediği bilgileri sistem üzerinden kendisi belirleyecek 
ve onaylayacağı,  

16- Hizmet kapsamında izlenmesini istediği bilgileri kendisi belirleyecek, belirlediği bu bilgiler 
üzerinde her zaman düzeltme ve değişiklik yapabilecek; belirlediği bilgilerinin SAĞLAYICI 



  

    

 

tarafından sadece tanımlanan hizmet kapsamında kullanılmak üzere ve hizmet süresi 
boyunca yurtdışı servislerine/üçüncü kişilere aktarılacağı,  

17- Hizmet kapsamı ve süresi ile sınırlı olarak bilgileri SAĞLAYICI veya üçüncü şahıslarca 
işlenebileceğini,  

18- Tarama neticesinde sonuç çıkmaması, ALICI bilgilerinin kötü amaçlı kullanılmadığı 
anlamına gelmeyeceği,  

19- Belirlediği ve onayladığı bilgilerinin hizmet kapsamında kullanılmak üzere ve hizmet süresi 
boyunca yurt dışına gönderilmesi, üçüncü şahıslara verilmesi ve işlenmesi hususunda 
muvafakat vermiş olacağı,  

 Hususlarının kendisine sözleşmenin akdinden önce açıklandığını, bu konular 
hakkında yeterli ve açık bir şekilde aydınlatıldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.  

  
  

   
ALICI BİLGİLERİ  

  

İmza  
  
  

Adı Soyadı  
  
  

Tarih  
  
  

  


