
 

 

 

TICARI ABONELIK SÖZLESMESI 

Madde 1 – Taraflar 

Saglayici Ünvan 

Adres 

Telefon 

Vergi No 

E-Posta 

Internet Adresi 

Mersis No 

Ticaret Sicil No 

Alici Ünvan 

Vergi Kimlik No 

Adres 

Telefon 

E-Posta 

Madde 2 – Konusu ve Niteligi 

Is bu sözlesme, Madde3’te yer alan Finansal hizmetlerle ilgili taraflarin karsilikli hak ve 

yükümlülüklerinin ve ödenecek olan ücretlerin belirlenmesi amaciyla düzenlenmistir. 

Madde 3 – Sözlesme Konusu Olan Hizmetler 

Bu sözlesmenin konusu, ALICI’nin asagida yer alan Finansal hizmetlerden 

belirleyeceklerinden olusacaktir; 

a. Findeks Kredi Notu : : KKB Kredi Kayit Bürosu tarafindan üretilen kisilerin kredili 

ürünlerine ait geçmis verileri üzerinden olusturulan skor, 

b. Risk Raporu : KKB Kredi Kayit Bürosu tarafindan TBB Risk Merkezi verilerine dayali 

olarak üretilen ve kisinin bankalarla olan kredi iliskisinin özelliklerini gösteren rapor, 

c. Notlu Risk Raporu : (a) ve (b) maddelerinde tanimlanan Findeks Kredi Notu ve Findeks 

Risk Raporu’nun birlikte yer aldigi rapor, 

d. Çek Raporu : KKB Kredi Kayit Bürosu tarafindan TBB Risk Merkezi verilerine dayali 

olarak üretilen, kesidecinin düzenledigi, sorunsuz ödenmis, geç ödenmis veya henüz 

ödenmemis çeklere iliskin pozitif ve negatif bilgileri içeren rapor, 

e. Çek Endeksi : KKB Kredi Kayit Bürosu tarafindan üretilen paket kisilerin Çek 

Raporu’nun özeti niteligindeki siralama endeksi, 

f. Endeksli Çek Raporu : (d) ve (e) maddelerinde tanimlanan Findeks Çek raporu ve Çek 

Endeksi, 

g. Karekodlu Çek Raporu : Karekodlu çek yapragi üzerindeki karekodun 

sorgulatilmasiyla elde edilen, çekin dogruluguna ve kesidecinin düzenledigi çeklerin 

ödenme performansina iliskin bilgi veren Özet Çek Raporu. 

Madde 4 – Ücret 

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


 

 

%PAKET_ADI% Paketi abonelik ücreti vergiler dahil toplam %PAKET_TUTARI% -

TL’dir. SAGLAYICI’ya ödenecek bu ücrete tüm vergiler dahildir. 

SAGLAYICI, sözlesme kapsaminda yer alan hizmetler için ayrica bir ücret/komisyon 

talebinde bulunmayacaktir. 

Bu ücret, sözlesmenin kurulmasindan hemen sonra ALICI tarafindan tek seferde ödenecektir. 

Ödeme, kredi karti ile yapilabilecegi gibi SAGLAYICI tarafindan belirlenen ve ALICI 

tarafindan onaylanan diger yöntemler ile yapilabilecegi, 

Madde 5 – Hizmetlerin Niteligi 

SAGLAYICI tarafindan ALICI’ya saglanan hizmetler tamamen sirkete özel olup sadece 

tavsiye niteligindedir. 

Saglanan hizmetler, herhangi bir garanti taahhüdü içermez. Bu tavsiyelerin yerine getirilip 

getirilmemesi karari ALICI’ya ait olup alinacak kararlarin bütün neticelerinden ALICI tek 

basina sorumlu olacaktir. Bu sözlesme kapsamindaki hiçbir hizmet, bankalar ile ALICI 

arasindaki kredi iliskisi kapsaminda, bankalar adina bir taahhüt ve beyan niteliginde 

degerlendirilemez. Verilen hizmetler yatirim tavsiyesi niteliginde degildir. 

Sözlesme kapsaminda verilen hizmetler/tavsiyeler/görüsler/ yorumlar ALICI hakkindaki 

hizmet aninda mevcut verilere istinaden olusturulmaktadir. Bu sebeple ALICI bu hizmetlerin 

anlik degisebilen subjektif nitelikli beyanlar oldugunu bildigini kabul ve beyan eder. 

Madde 6 – Muvafakata Bagli Hizmetler 

ALICI, bu sözlesmeye konu hizmetlerden bazilarinin kendisine verilebilmesinin verilerin 

korunmasi ilkesi kapsaminda kendisinin ve/veya üçüncü kisilerin verecegi muvafakata bagli 

oldugunu bildigini; bu muvafakatin verilmemesi durumunda söz konusu hizmetlerin 

gerçeklestirilemeyecegini kabul beyan ve taahhüt eder. 

ALICI, muvafakatin yazili olarak alinabilecegi gibi tercih edecegi uzaktan iletisim araçlariyla 

da alinabilecegini kabul ve beyan eder. 

ALICI, muvafakatin bütün sorumlulugunun kendisinde oldugunu bildigini kabul eder. 

Madde 7 – Hizmetlerin Ifa Sekli 

Bu sözlesme kapsamindaki hizmetler, ALICI’nin tercihine göre internet üzerinden veya 

SAGLAYICI Müsteri Iletisim Merkezi vasitasiyla ya da SAGLAYICI tarafindan belirlenecek 

baska yollarla ifa edilecektir. 

Madde 8 – Hizmetlerin Ifa Zamani 

Sözlesmenin kurulmasiyla birlikte, ALICI abonelik ücretini ödeme borcu altina girecektir. Bu 

durumda hizmet, ücretin tamamen tahsil edilmesi akabinde baslayacaktir. 



 

 

Hizmetlerin ifasinin ispatinda, internet kayitlari, SAGLAYICI kayitlari ve GSM operatörünün 

kayitlari Müsteri Iletisim Merkezi Kayitlari esas alinacaktir. 

Madde 9 – Sözlesme Süresi ve Fesih 

Isbu Sözlesme, imza tarihi itibariyle yürürlüge girecek olup, sözlesme süresi 1 yildir. Ancak 

taraflarin gizlilik ve güvenlik yükümlülükleri süresiz olarak yürürlükte kalacaktir. 

Taraflardan herbiri 30 gün öncesinden yazili olarak bildirmek kaydi ile is bu sözlesmeyi 

süresinden önce feshedebilir. 

ALICI tarafindan fesih hakkinin kullanilmasi halinde , SAGLAYICI, kalan aylik abonelik 

süresini dikkate alarak, fesih tarihine kadar verdigi hizmetin karsiligini asagidaki tabloya göre 

(paket fiyatlari uygulanmaksizin), hizmet alinan süre ve alinan hizmetleri tahsil etmek 

suretiyle geriye kalan abonelik ücretini tahsilat yapilan kredi kartina veya karta iade 

edilememesi durumunda ALICI’nin bildirecegi hesaba iade edecektir. 

 Diger Paketler 

Hizmet/Paket Adi 

Rapor(Notlu Risk Raporu) 

Karekodlu Çek Raporu 

Risk Raporu 

Not (Findeks Kredi Notu) 

Çek Raporu 

Endeksli Çek Raporu 

Endeks (Çek Endeksi) 

*Tablodaki tutarlar vergiler dahil toplam tutardir. 

Madde 10 – Gizlilik ve Güvenlik 

ALICI, kullanici sifresini, sisteme giris yapmasini saglayan diger bilgileri baskalariyla 

paylasamaz. ALICI, bu bilgilerin güvenliginden bizzat ve sadece kendisinin sorumlu 

oldugunu, bu bilgilerin kendisinden baska biri tarafindan kullanilmasindan SAGLAYICI’nin 

hiçbir sekilde sorumlu olmadigini, söz konusu bilgilerde degisiklik olmasi halinde sistemde 

gerekli düzeltmeleri yapacagini kabul ve beyan eder. ALICI, bu bilgilerin güvenligi, 

saklanmasi, üçüncü kisilerin erisiminden uzak tutulmasi, kullanilmasi gibi hususlardaki 

kusurlarindan dolayi SAGLAYICI’nin dogrudan veya dolayli herhangi bir sorumlulugunun 

olmadigini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

Rapor veya ürünlerdeki bilgiler, müsteri bilgilerinin yani sira banka bilgilerini de ihtiva 

ettiginden bankalara ait sirlari da ihtiva etmektedir. ALICI, raporu ve ürünleri gizli tutma ve 

üçüncü kisilerle paylasmama yükümlülügü altindadir. Bu hükme aykiri davranan ALICI, her 

türlü hukuki ve cezai müeyyideden sorumlu oldugunu kabul eder. 

ALICI, internet ve müsteri iletisim merkezi hizmetine erisimini saglayacak gerekli ve yeterli 

donanimi, yazilim programini ve bunlarin çalismasi ile güvenligini saglamakla yükümlüdür. 



 

 

Madde 11 – Çesitli Hükümler 

Hizmetler, SAGLAYICI’ya banka ve finansal kuruluslar tarafindan iletilen veya baska 

veritabanlarindan elde edilen bilgiler ile bu bilgiler kullanilmak suretiyle üretilen not veya 

skorlardan olusan raporlar ve diger ürünlerden faydalanilarak verilmektedir. 

SAGLAYICI, rapor ve ürünlerdeki bilgi, yorum ve degerlendirmelerin dogrulugu, tamligi ve 

güncelligi hakkinda hiçbir garanti vermemektedir. Rapor ve ürünlerdeki bilgilerin yanlis veya 

eksik olmasindan SAGLAYICI ve bu ürünlerin olusturulmasinda destek alinan üçüncü 

sahislar sorumlu degildir. ALICI’nin bu nedenle SAGLAYICI’dan ya da ilgili üçüncü 

sahislardan ücret iadesi dahil hiçbir talep hakki yoktur. 

TARAFLAR, bu sözlesmeyi ve sözlesmeden dogan hak ve alacaklarini üçüncü kisilere 

devredemez. 

Madde 12 – Delil Sözlesmesi 

Taraflar, is bu sözlesmeden dogan her türlü uyusmazliklarda, icra, iflas ve yargi yollarinda 

SAGLAYICI’nin belge ve kayitlarinin, mikrofilm, mikrofis, bilgisayar ve elektronik ortam 

haberlesme kayitlarinin, geçerli delil teskil edecegini, H.M.K’nin 193. Maddesi hükmü 

uyarinca simdiden kabul ve ikrar edilmektedirler. 

Madde 13 – Tebligat 

Taraflar, Madde 1’de yer alan bilgilerinin dogru, eksiksiz ve güncel oldugunu ve adres 

degisikliklerini yazili olarak karsi tarafa bildirmedikleri sürece bu adreslere yapilacak 

tebligatlarin geçerli sayilacagini kabul ve taahhüt ederler. 

Madde 14 – Yetkili Mahkeme 

Isbu Sözlesme konusu ile ilgili ihtilâflarin hal mercii, ISTANBUL(Anadolu) Mahkemeleri ve 

Icra Daireleri olacaktir. 

Madde 15 – Sözlesme ve Eklerinin Teslimi 

ALICI tarafindan okunarak kabul edilen bu Sözlesme teknüsha olarak düzenlenmistir. 

Sözlesmenin bir nüshasi kalici veri saklayicisi ile ALICI’ya teslim edilmistir. “Sözlesme 

Öncesi Bilgilendirme Formu” ve "Taahütname" Sözlesmenin eki olarak sözlesme ile teslim 

edilmistir. 

 KKB KREDI KAYIT BÜROSU A.S. 

Imza 
  

ÜNVAN  

Tarih %TARIH% 

TICARI ABONELIK TAAHHÜTNAMESI 

KKB KREDI KAYIT BÜROSU A.S.’ye; 



 

 

Barbaros Mah. Ardiç Sok. Varyap Meridian F Blok Bati Atasehir-Istanbul adresinde yerlesik 

KKB KREDI KAYIT BÜROSU A.S tarafindan (bundan böyle SAGLAYICI olarak 

anilacaktir) %PAKET_ADI%(bundan böyle Paket olarak anilacaktir) 

hizmetinden %UNVAN% (bundan böyle ALICI olarak anilacaktir) yararlanmak istemesi 

sebebiyle isbu taahhütnamede yer alan hükümleri, bilgileri ve tablolari inceleyerek kendi 

kosullarina uygun bularak imzalanmistir. 

Isbu taahhütname ile ALICI: 

1- Abonelik için asagida yer alan tablodaki paket/paketleri kendi iradesi dogrultusunda 

belirledigini; isbu taahhütnameyi imzaladigi tarih itibariyle 1 yil süresince üye kalacagi, 

taahhüt süresince isbu taahhütnameye konu Paket’e iliskin tüm yükümlülüklerini zamaninda 

ve tam olarak yerine getirecegini, isbu taahhütnamede belirtilen kosullara uyacagini 

Hizmet/Paket Adi 

%PAKET_ADI% 

*Ücrete tüm vergiler dahildir. SAGLAYICI, sözlesme kapsaminda yer alan hizmetler için 

ayrica bir ücret/komisyon talebinde bulunmayacaktir. 

2- Yukarida seçilen paketleri kendi iradesi dogrultusunda belirledigini, seçtigi paket/paketlere 

taahhüt süresince üye kalacagini, taahhüt süresince isbu taahhütnameye konu Paket/Paketlere 

iliskin tüm yükümlülüklerini zamaninda ve tam olarak yerine getirecegini, isbu 

taahhütnamede belirtilen kosullara uyacagini, 

3- Isbu taahhütnameye konu PAKET’in taahhüt süresi dolmadan önce her ne sebeple olursa 

olsun taahhüdünü ihlal etmesi, aboneligi süresinden önce sona erdirmesi ya da herhangi bir 

sebeple aboneligin SAGLAYICI tarafindan sona erdirilmesine sebebiyet vermesi halinde 

SAGLAYICI’nin, kalan aylik abonelik süresini dikkate alarak, fesih tarihine kadar verdigi 

hizmetin karsiligini Madde1’deki paket fiyatlari uygulanmaksizin Madde 3’deki tabloya göre, 

hizmet alinan süre ve alinan hizmetleri tahsil etmek suretiyle geriye kalan abonelik ücretini 

tahsilat yapilan kredi kartina veya karta iade edilememesi durumunda bildirecegim hesaba 

iade edilecegini bildigini, 

 Diger Paketler 

Hizmet/Paket Adi 

Rapor(Notlu Risk Raporu) 

Karekodlu Çek Raporu 

Risk Raporu 

Not (Findeks Kredi Notu) 

Çek Raporu 

Endeksli Çek Raporu 

Endeks (Çek Endeksi) 

*Ücrete tüm vergiler dâhildir. SAGLAYICI, sözlesme kapsaminda yer alan hizmetler için 

ayrica bir ücret/komisyon talebinde bulunmayacaktir. 



 

 

4- Isbu taahhütname ile seçilen Paket/Paketlere iliskin bedelin abonelik sözlesmesi 

imzalanmasi akabinde hizmeti almadan önce pesin olarak ödenecegini ve faturalamada 

ücretin ödenmesine müteakiben yapilacagini bildigini, 

Isbu taahhütnamenin %GUNUN_TARIHI% tarihinde imzalanan ABONELIK 

SÖZLESMESI ’nin eki ve ayrilmaz parçasi mahiyetinde oldugunu, bu taahhütname ile 

düzenlenmis hükümler haricinde ABONELIK SÖZLESME’nin bütün hükümlerinin de 

geçerli olacagini, taahhütnamenin bir nüshasinin kalici veri saklayicisi ile iletildigini, 

Kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

%UNVAN% 

IMZA 

 


