
 

 

BIREYSEL ABONELIK ÖNCESI BILGILENDIRME FORMU 

Bu form, KKB Kredi Kayit Bürosu A.S. (Bundan sonra SAGLAYICI olarak anilacaktir.) 

ile %UNVAN% (Bundan sonra ALICI olarak anilacaktir.) arasinda akdedilmesi 

planlanan "KKB %PAKET_ADI% Sözlesmesi" müzakereleri kapsaminda, ALICI’nin 6502 

sayili Tüketicilerin Korunmasi Hakkindaki Kanun ve Mesafeli Sözlesmeler Yönetmeligi 

hükümleri geregince bilgilendirilmesi ve aydinlatilmasi amaciyla düzenlenmistir. 

Taraflar, asagidaki tabloda belirtilen bilgilerin dogru, eksiksiz ve güncel oldugunu kabul ve 

beyan eder. 

Saglayici Ünvan 

Adres 

Telefon 

Vergi No 

E-Posta 

Internet Adresi 

Mersis No 

Ticaret Sicil No 

Alici Ad Soyad 

TCKN 

Adres 

Telefon 

E-Posta 

ALICI, 

1- Müzakereleri yürütülen sözlesmenin SAGLAYICI için ticari bir faaliyet oldugunu, 

2- Müzakeresi yürütülen sözlesmenin kurulmasiyla birlikte borç altina girecegini, 

3- Müzakeresini yürüttügü sözlesmenin akdedilmesinden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde 

herhangi bir gerekçe göstermeksizin hizmeti reddederek ve cezai sart ödemeden sözlesmeden 

cayma hakkinin bulundugunu, 

4- Bu cayma hakkinin kullanilmasina iliskin SAGLAYICI’ya bildirimin isbu Ön 

Bilgilendirme Formunda bulunan iletisim adreslerine mektup, elektronik posta gibi bir sürekli 

veri tasiyicisi - uzaktan erisim araci ile yapilmasinin yeterli oldugu, 

5- Cayma hakki süresi içerisinde SAGLAYICI, ALICI’nin ücret ödemesinin yapilmasini 

ALICI’nin hizmetin ifasi için onay ve talebi olarak kabul edilerek hizmetin ifasina baslanmasi 

durumunda, cayma hakkini kullanamayacagini, 

6- Müzakeresi yürütülen sözlesme hükümlerinin, sözlesme süresi içinde ALICI aleyhine 

degistirilemeyecegini, 

7- Bu Bilgilendirme Formunun konusunun, ALICI’nin belirleyecegi asagida yer alan Finansal 

hizmet/hizmetlerden olusacagi, 

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


 

 

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 raporu, 

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, kisilerin Çek Raporu’nun 

özeti niteligindeki siralama endeksi, 

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

Endeksi, 

g. Not Danismanligi : KKB Kredi Kayit Bürosu ve ilgili destek hizmet kuruluslarinca 

kisinin Findeks Kredi Notu’nu etkileyen degiskenlerle ilgili kisiye özel bilgilendirme 

hizmeti 

h. Uyari Hizmeti : Abonelik kapsaminda belirlenen pakette yer alan, kriterleri müsteri 

tarafindan belirlenen ve müsterinin finansal durumuna iliskin degisikliklerin 

gerçeklesmesi durumunda müsterinin belirlendigi yöntemle düzenli olarak bilgi verilmesi 

hizmeti, 

i. Izleme : Abonelik kapsaminda belirlenen pakette yer alan, müsterinin isbu Sözlesme 

kapsaminda satin aldigi hizmetlere iliskin finansal bilgilerin yer aldigi ekran 

görüntülerini, 

j. Takipçi : Abonelik kapsaminda belirlenen pakette yer alan, müsterinin kriterleri belirli 

olan kisisel ve finansal bilgilerinin, web ortaminda yayinlanip yayinlanmadiginin online 

tarama yoluyla arastirilip müsteriye haber verildigi bir yil süreli hizmeti 

k. 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. 

8- Yukarida hizmetlerin %ISLETIM_SISTEMI% Ile çalisacagini, 

9- SAGLAYICI tarafindan ALICI’ya saglanan hizmetlerin tamamen kisiye özel tavsiye 

niteliginde oldugunu; hizmetlerin hiçbir sekilde garanti içermedigini; bu tavsiyelerin yerine 

getirilip getirilmemesi karari ALICI’ya ait oldugunu ve alinacak kararlarin bütün 

neticelerinden ALICI’nin tek basina sorumlu olacagini; hizmetin, bankalar ile ALICI 

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

degerlendirilemeyecegini; hizmetlerin yatirim tavsiyesi niteliginde olmadigini, 

Cayma hakkina ilave olarak herhangi bir zamanda gerekçe bildirmeksizin sözlesmeyi 

feshetme hakkinin bulundugunu, feshin sözlesmeye uygun olarak SAGLAYICI’ya iletilmesi 

üzerine fesih bildiriminin hüküm ifade etmesinden itibaren 15 gün (onbes) gün içinde 

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

karsiligini tahsil etmek suretiyle geriye kalan abonelik ücretini ALICI’nin bildirecegi hesaba 

iade edecegini, 

10- Sözlesme konusu hizmetlerin, sözlesmenin imzalanmasindan 14 (ondört) gün sonra 

müsteriden yapilacak abonelik ücreti tahsilatinin gerçeklesmesi akabinde baslayarak abonelik 

süresi boyunca devam edecegini, 



 

 

Ancak ödemenin 14 günlük süre içinde yapilmasi halinde, ödemenin yapilmasi ALICI’nin 

hizmetin ifasi için onay ve talebi olarak kabul edilerek, ödeme tarihinde hizmetlerin 

baslayacagini ve abonelik süresince devam edecegini, bu durumda cayma hakkini 

kullanamayacagini; Sözlesmenin kurulmasiyla birlikte, ALICI’nin abonelik ücretini ödeme 

borcunu kabul ettigini, bu durumda hizmetin, ücretin tamamen tahsil edilmesi akabinde 

baslayacagini, 

11- Paket kullanim bedeli asagidaki tabloda yer almaktadir : 

Hizmet/Paket Adi 

%PAKET_ADI% 

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

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

paket fiyatlari uygulamaksizin , hizmet alinan süre ve alinan hizmetleri tahsil etmek suretiyle 

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

durmunda ALICI’nin bildirecegi hesaba/karta iade edilecegini, 

 Bireysel Paketler 

Hizmet / Paket Adi 

Findeks Kredi Notu ve Risk Raporu 

Uyari Hizmeti 

Izleme 

Not Danismanligi 

Takipçi 

 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. 

12- Sikayet ve itirazlari konusunda basvurularini, Bakanlikça her yil Aralik ayinda belirlenen 

parasal sinirlar dahilinde, mal veya hizmeti satin aldigi veya ikametgahinin bulundugu 

yerdeki tüketici sorunlari hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilecegini, 

13- Sözlesmeye konu hizmetlerden bazilarinin gerçeklestirilebilmesinin, kendisinin veya 

üçüncü sahislarin verecegi muvafakata bagli oldugunu bildigini; bu muvafakatin verilmemesi 

durumunda söz konusu hizmetlerin gerçeklestirilemeyecegi, 



 

 

14- ÜCRETLENDIRME; 

%PAKET_ADI% ABONELIK ÜCRETI VERGILER DAHIL %PAKET_TUTARI% 

TL.DIR. 

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

tarafindan onaylanan diger yöntemler ile yapilabilir. 

15- Hizmetin baslamasi için izlenmesini istedigi bilgileri sistem üzerinden kendisi 

belirleyecek ve onaylayacagi, 

16- Hizmet kapsaminda izlenmesini istedigi bilgileri kendisi belirleyecek, belirledigi bu 

bilgiler üzerinde her zaman düzeltme ve degisiklik yapabilecek; belirledigi bilgilerinin 

SAGLAYICI tarafindan sadece tanimlanan hizmet kapsaminda kullanilmak üzere ve hizmet 

süresi boyunca yurtdisi servislerine/üçüncü kisilere aktarilacagi, 

17- Hizmet kapsami ve süresi ile sinirli olarak bilgileri SAGLAYICI veya üçüncü sahislarca 

islenebilecegini, 

18- Tarama neticesinde sonuç çikmamasi, ALICI bilgilerinin kötü amaçli kullanilmadigi 

anlamina gelmeyecegi, 

19- Belirledigi ve onayladigi bilgilerinin hizmet kapsaminda kullanilmak üzere ve hizmet 

süresi boyunca yurt disina gönderilmesi, üçüncü sahislara verilmesi ve islenmesi hususunda 

muvafakat vermis olacagi, 

Hususlarinin kendisine sözlesmenin akdinden önce açiklandigini, bu konular hakkinda 

yeterli ve açik bir sekilde aydinlatildigini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

ALICI BILGILERI 

IMZA 
 

ALICI ADI-SOYADI %UNVAN% 

Tarih %TARIH% 

 


