“Renault Finans” Orfin Finansman A.Ş’nin yürüttüğü bir finansman faaliyetidir.

KREDİ NO:

ORFİN FİNANSMAN A.Ş. TÜKETİCİ TAŞIT KREDİ VE REHİN SÖZLEŞMESİ
1)TARAFLAR, KREDİ ŞARTLARI,ÜRÜN BİLGİSİ
Kredi Veren
: ORFİN FİNANSMAN A.Ş. (ORFİN olarak ifade edilecektir.)
Adres
: Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:47 Ümraniye İstanbul
MERSİS No
: 0645034535600012
İletişim Bilgileri : Tel: 0216 645 5900/ Fax: 0216 645 59 79 Müşteri Hizmetleri: 0212 319 08 00
web: www.orfin.com.tr e-mail: musterihizmetleri@orfin.com.tr
Kredi Aracısı
:
Adres
:
MERSİS No
:
Telefon
:
Kredi Alan Tüketici: (Tüketici olarak ifade edilecektir.)
T.C.KimlikNo
:
Kefil 1
:
T.C. Kimlik No
:
Kefil 2
:
T.C. Kimlik No
:
KREDİ ŞARTLARI
Sözleşme Tarihi :
Kredinin Türü: Belirli Süreli ve Bağlı Kredi
Kredi Vadesi/ Süresi (Ay):
Hükmündeki Tüketici Kredisi
Taksit Sayısı :
Kredinin Toplam Tutarı/AnaparaTL
Akdi Faiz Oranı: % (aylık) % ..(yıllık)
Toplam Geri Ödeme Tutarı: TL
Efektif Yıllık Faiz Oranı*: %
Kredinin Toplam Maliyeti:
Gecikme/Temerrüt Faiz Oranı: Aylık % Yıllık % İlk Taksit Tarihi:
Ücret ve Komisyonlar:
Son Taksit Tarihi:
1- Kredi Tahsis Ücreti: TL
Taksit Tutarı: TL
Kredi Tahsis Ücreti BSMV Tutarı: TL
BSMVOranı(Aylık): Faizin % 5’i kadardır.
2- İhtarname Gönderimi: Maliyeti kadar
KKDF Oranı(Aylık): Faizin % 15’i kadardır.
alınmaktadır.
*Efektif yıllık faiz oranı hesabında kullanılan bileşenler; kredi toplam tutarı, kredi süresi, akdî faiz oranı,
peşin ödenen kredi tahsis ücreti, kredi kullandırım tarihinde geçerli olan BSMV ve KKDF tutarıdır.
BAĞLI KREDİ SÖZLEŞMESINDE SÖZLEŞME KONUSU MAL VEYA HİZMETLERE İLİŞKİN
BİLGİLER
- MOTORLU TAŞITA İLİŞKİN BİLGİLER
Marka/Model/Tipi: Aracın Kullanım Amacı Motor Numarası: Şasi Numarası: Yetkili Satıcı :
(Ürün/Rehin Bilgisi “liste” halinde Kredi ve Rehin Sözleşmesinin ekinde yeralmakta olup sözleşmenin
ayrılmaz bir parçasını teşkil etmektedir.)
- KREDİ İLE BAĞLANTILI SİGORTA BİLGİLERİ
Sigorta Ürünü: Maxxi Koruma (Uzun Süreli Kredi Koruma Grup Sigortası)/ Uzatılmış Garanti Sigortası/
Maxxi Değer Değer Koruma Sigortası vb.
Sigortacı: BNP PARİBAS CARDİF SİGORTA A.Ş.
Sigorta Acentesi : ORFİN FİNANSMAN A.Ş.
TAKSİT ÖDEMELERİNİN YAPILACAĞI KANALLAR VE HESAP NO
Kredi geri ödemelerinizi; Garanti Bankası, İş Bankası, Akbank Şubelerinden veya internet üzerinden
veya On-line PTT merkezlerinden, Orfin Finansman A.Ş. özel ekranları aracılığı ile sözleşmemizin sağ
üst köşesinde belirtilmiş olan kredi numaranızı vererek yapabilirsiniz. Taksit ödemelerinizle ilgili olarak
Şirketimize ait güncel hesap bilgilerine www.orfin.com.tr web sitemizde bulunan sıkça sorulan sorular
menüsünden de ulaşabilirsiniz.
Tüketici
Kefil 1
Kefil 2
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2) Kredinin Kullandırılması: Kredi, Tüketicinin Yetkili Satıcıdan satın aldığı ürün/hizmetin teslim
ve/veya temin edilmesi ile birlikte Tüketicinin nam ve hesabına yetkili satıcı veya dağıtıcıya ödenmesi
suretiyle kullanılır. Sözleşmenin tamamlanması ve bağlayıcılığı, ORFİN tarafından kredinin
onaylandığına ilişkin onay bildiriminin kredi sistemi üzerinden Satıcıya iletilmesinin ardından,
sözleşmenin tüketici tarafından imzalanması ve kredi tutarının yetkili satıcıya gönderilmesi ile başlar.
ORFİN kredi tahsis onayını verip vermemekte tamamen serbesttir.
3) Tüketicinin Cayma Hakkı: Tüketici, Sözleşme’nin imzalanmasından itibaren 14 (ondört) gün içinde
herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin bu kredi sözleşmesinden cayma
hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığı cayma hakkı süresi içinde Tüketici tarafından ORFİN’e
yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile Kredi Veren/ Şirket bölümünde belirtilen adres ve iletişim
kanallarımıza bildirilmelidir. İşbu Tüketici Kredisi Sözleşmesi bir bağlı kredi niteliği taşıdığından
Tüketicinin mal veya hizmet tedarikine ilişkin sözleşmeden cayması ve buna ilişkin bildirimin cayma
süresi içinde ayrıca yazılı ya da kredi verenin erişebileceği kalıcı veri saklayıcısı ile kredi verene de
yöneltilmesi hâlinde, bağlı kredi sözleşmesi de herhangi bir tazminat veya cezai şart ödeme
yükümlülüğü olmaksızın sona erer. Cayma hakkını kullanan tüketicinin krediden faydalandığı hâllerde,
tüketici, anaparayı ve kredinin kullanıldığı tarihten anaparanın geri ödendiği tarihe kadar olan sürede
tahakkuk eden faizi en geç cayma bildirimini kredi verene göndermesinden sonra otuz gün içinde geri
öder. Bu süre içinde ödeme yapılmaması hâlinde tüketici kredisinden cayılmamış sayılır. Sözleşme
kapsamında ORFİN tarafından bir kamu kurum veya kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenmiş olan
masraflar varsa bunlar da Tüketici tarafından ayrıca ödenmelidir.
4)Tüketicinin Yükümlülükleri: Tüketici, işbu sözleşme kapsamında kullandırılacak kredi ile ilgili, kredi
anaparası, kredi faizi, gecikme/temerrüt faizi, BSMV, KKDF ve diğer yasal düzenlemelerden doğan
vergiler, kredi tahsis ücreti, mevzuatın izin verdiği kapsamda alınacak diğer masrafları ORFİN’e
ödemeyi kabul ve taahhüt eder. (Masraf ve komisyonlar liste halinde sözleşmenin ekinde de yer
almaktadır.) Tüketici, ORFİN’in tasarrufunda olmayan, ancak resmi mercilerce mevcut uygulamalarda
yapılacak değişiklikler veya ileride uygulamaya konabilecek vergi, fon vb. hususlardan kaynaklanan
maliyet artışlarını kabul ettiğini, ve ayrıca bir ihbara gerek kalmaksızın bu artışları ve değişiklikleri
yürürlük tarihinden itibaren yerine getirmeyi kabul ve beyan etmektedir. Bu Sözleşme tahtında Tüketici,
kendisine gerektiğinde noterden yapılacak bildirim, ihtar vs. için doğan noter harç ve masraflarını
ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
Tüketici, ORFİN nezdinde yaptığı her türlü işlemde kendi adına ve hesabına hareket ettiğini, başkası
hesabına hareket etmesi halinde, 5549 Sayılı Kanun'un 15 inci maddesine uygun olarak kimin
hesabına işlem yaptığını ve kişinin kimlik bilgilerini ORFİN’e derhal yazılı olarak bildireceğini kabul ve
taahhüt eder.
5) Kredi Geri Ödemesi, Muacceliyet ve Temerrüt: Tüketici borcunu en geç geri ödeme planında
belirtilen tarihlerde veya belirtilen tarihin resmi tatil günü olması halinde en geç tatil gününü takip eden
ilk iş gününde nakden ve defaten ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Tüketici, Ödeme Planı Tablosunda
belirtilen vadede taksit tutarını ödemediği takdirde, vade tarihinden, taksit tutarının tamamının
ödeneceği tarihe kadar taksit anapara tutarlarına, yasal eklentileri ile birlikte sözleşmede belirtilen
oranda gecikme faizi işletileceğini kabul ve beyan eder. Ödeme PlanındaTüketici tarafından yapılması
talep edilen değişiklikler ancak ORFİN’in muvafakati dahilinde geçerlilik kazanacaktır.
İşbu sözleşme ekindeki Ödeme Planı’nda gösterilen kredi taksit vadeleri kesin vadelerdir. Taraflar,
taksitlerin ödenmemesi halinde ORFİN’in kalan borcun tümünün ifasını talep etme hakkının bulunduğu
hususunda anlaşmışlardır. ORFİN, kredi borcunun tamamını, Tüketicinin birbirini izleyen en az 2 (iki)
kredi taksidini, vadesinde ve tam olarak ödememesi halinde, ikinci taksidin vadesinden itibaren 30 gün
süre vererek kredi borcunun tümünün muaccel olacağına dair uyarıda bulunmak suretiyle talep
edebilecektir. Tüketici, muaccel olan kredi borcunun tamamına ödeme tarihine kadar sözleşmede
belirtilen oranda temerrüt faizi işleyeceğini ve bu faizden kaynaklanan KKDF ve BSMV ile her türlü
vergi ve masrafı ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
Tüketici
Kefil 1
Kefil 2
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6) Bileşik Faiz Yasağı: Temerrüt hali de dahil olmak üzere, işbu Sözleşme’ye dayanılarak yapılan
hiçbir işlemde bileşik faiz uygulanmayacaktır.
7) Erken Ödeme: Şirketimiz, tüketicinin taksitlerini vadesinden önce ödemek istemesi veya kredi
borcunu kısmen veya tamamen ödemek istemesi halinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından
yayımlanan Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği ve eklerinin hükümlerine uygun olarak erken
ödenen tutara göre gerekli tüm faiz ve diğer maliyet unsurlarına ilişkin indirim yapmakla yükümlüdür.
8) Kampanyalar: Düzenlenen kampanyaların gereği olarak, akdi faizin tamamı ve/veya bir kısmı
kredinin kullandırılması anında veya daha sonra ORFİN tarafından öngörülen kişi ya da kurumlarca
ödenebilir.
9) Kefalet: Tüketici kredisi sözleşmelerinde tüketicinin edimlerine karşılık olarak alınan şahsi
teminatlar, her ne isim altında olursa olsun adi kefalet sayılır. Tüketicinin alacaklarına ilişkin karşı
tarafça verilen şahsi teminatlar diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça müteselsil kefalet sayılır.
İşbu Kredi Sözleşmesinde Kefil olarak imzası bulunan kefiller “Adi Kefil” sıfatı ile işbu kredi
sözleşmesinden kaynaklanan kredi borcuna kefalet limiti ile sınırlı olmak üzere kefalet vermeyi kabul
ederler.. Kefiller, kefalet limiti ile sınırlı olmak üzere adi kefaletin, işbu kredi sözleşmesinden
kaynaklanan; anapara ve akdi faizi, temerrüt faizlerini, masraf, vergi,fon ve, icra takip giderlerini
kapsadığını kabul ve taahhüt ederler. Kefiller TBK 584’üncü maddesi gereği eşin rızasının en geç
kefalet sözleşmesinin kurulması anına kadar kendileri tarafından temin edilerek ORFİN’e ibraz etmeyi
kabul ve taahhüt ederler.
10) Kişisel Veriler: ORFİN, Tüketici ve kefil ile işbu sözleşmeyi akdetme kararı verirken kendisine
tüketici ve kefil tarafından verilen bilgileri ve mevzuat çerçevesinde tüketici ve kefil hakkında Kredi Kayıt
Bürosu A.Ş., Risk Merkezi, T.C. Merkez Bankası vb. yetkili kılınmış kuruluşlar nezndinde yapılacak
kredi istihbarat çalışmaları çerçevesinde edinilen bilgileri kullanmaktadır. ORFİN, Tüketici ve kefil ile
ilgili edinmiş olduğu bilgi ve kayıtları bankacılık mevzuatı çerçevesinde Kredi Kayıt Bürosu, Risk
Merkezi diğer banka, finansal kuruluş ve sigorta şirketleri ile kanunen yetkili kılınmış kuruluşlar ile
paylaşabilir. Bu bakımdan tüketici ve kefilin doğru ve eksiksiz bilgi vermesi önemlidir. Bu bilgi ve
belgelerden herhangi birinin doğru olmadığının anlaşılması veya ibraz edilen belgelerin eksik, yanıltıcı,
gerçekdışı bilgiler içerdiğinin veya aslına uygun olmadığının kredi kullandırımı esnasında veya
sonrasında anlaşılması halinde,bu bilgi ve belgeler yetkili merciiler ile paylaşılabilir ve tüketici ve kefilin
hukuki ve cezai olarak sorumluluğunu doğurabilir.
11) Rehin:. Tüketici/Rehin Veren, işbu kredi sözleşmesinden kaynaklanan kredi borcunun teminatını
teşkil etmek üzere işbu sözleşmede markası, modeli, motor, şasi numarası belirtilen taşıt veya taşıtları
Türk Medeni Kanunun 940/2 maddesi uyarınca ORFİN’e rehnetmeyi kabul ve beyan etmektedir
Tüketici/Rehin Veren, satıcı veya ORFİN’in sözleşmeye konu taşıtın rehnini, ilgili trafik siciline EGM
Web servis aracılığıyla veya bizzat başvurarak tescil ettirmeye yetkili olduğunu kabul ve beyan
eder.Birden fazla rehinin söz konusu olması halinde ORFİN öncelikli olarak istediği araç üzerindeki
rehini kaldırmaya yetkilidir. Tüketici/Rehin Veren rehinli taşıtı/taşıtları ORFİN’in haklarını zarara
uğratacak şekilde kullanmayacağını ve rehinli mala zarar vermeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
12) Sigorta: Tüketicinin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile açık talebi olmaksızın kredi ile ilgili
sigorta yaptırılamaz. Tüketicinin sigorta yaptırmak istemesi hâlinde, istediği sigorta şirketinden
sağladığı teminat, kredi veren tarafından kabul edilmek zorundadır. Bu sigortanın kredi konusuyla,
meblağ sigortalarında kalan borç tutarıyla ve vadesiyle uyumlu olması gerekir. Tüketicinin sigorta
yaptırması halinde, ilgili sigortaların kredi ve kredi konusu ürün için teminat teşkil etmesi açısından
ORFİN’i poliçelerde dain-i mürtehin olarak göstermeyi kabul ve beyan etmektedir.Tüketicinin yazılı
olarak talep etmesi halinde ORFİN’in aracılığı ile kredi koruma sigortası, uzatılmış garanti
sigortası,Değer Koruma Sigortası.vb kredi ile bağlantılı sigortalar kendisine sunulabilecektir.
13) Alınan Mal ve Hizmetlerde Sorumluluk, Kredinin Bağlı Kredi Niteliği : Bağlı kredi sözleşmesi;
tüketici kredisinin münhasıran belirli bir malın veya hizmetin tedarikine ilişkin bir sözleşmenin
finansmanı için verildiği ve bu iki sözleşmenin objektif açıdan ekonomik birlik oluşturduğu sözleşmedir.
Bağlı kredilerde, mal veya hizmet hiç ya da gereği gibi teslim veya ifa edilmez ise tüketicinin satış
Tüketici
Kefil 1
Kefil 2
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sözleşmesinden dönme veya bedelden indirim hakkını kullanması hâlinde satıcı, sağlayıcı ve kredi
veren müteselsilen sorumludur. Tüketicinin bedelden indirim hakkını kullanması hâlinde bağlı kredi de
bu oranda indirilir ve ödeme planı buna göre değiştirilir. Tüketicinin sözleşmeden dönme hakkını
kullanması hâlinde, o güne kadar yapmış olduğu ödemenin iadesi hususunda satıcı, sağlayıcı ve kredi
veren müteselsilen sorumludur. Ancak, kredi verenin sorumluluğu; malın teslim veya hizmetin ifa
edilmediği durumlarda satış sözleşmesinde veya bağlı kredi sözleşmesinde belirtilen malın teslim veya
hizmetin ifa edilme tarihinden, malın teslim veya hizmetin ifa edildiği durumlarda ise malın teslim veya
hizmetin ifa edildiği tarihten itibaren, kullanılan kredi tutarı ile sınırlı olmak üzere bir yıldır.
14) Kanuni İkametgah: Tüketici ve kefil, işbu sözleşmede yer alan hususların yerine getirilmesi ve
ORFİN tarafından kendilerine gerekli tebligatın yapılabilmesi için bu sözleşmede yazılı yeri kanuni
ikametgahları olarak belirlediklerini, bu adreslere gönderilecek tebligatların kendilerine yapılmış
sayılacağını, ileride diğer bir mahalli kanuni ikametgahları olarak tespit edecek olurlarsa, bu yeni adresi
ORFİN’e bildirmeyikabul ve taahhüt ederler.
15) Sözleşme Örnekleri Talepleri: ORFİN bu Sözleşme’nin bir örneğini, Tüketici’nin talebi halinde,
Sözleşme tarihini takip eden ilk yıl içinde ücretsiz olarak vermeyi kabul ve taahhüt eder.
16) Sözleşmeye Aykırılık: Tüketici ve kefilin işbu tüketici kredisi sözleşmesi hükümleri çerçevesinde
beyanlarının ve ibraz ettikleri belgelerin gerçeği yansıtmadığının anlaşılması halinde ORFİN sözleşmeyi
tek taraflı olarak dilediği anda feshetmeye ve kredi borcunun tamamını muaccel kılarak icra takibine
geçmeye mezun ve yetkilidir.
17) Sözleşmenin ve Hakların Devri: ORFİN, Tüketici ve Kefiller’e herhangi bir bildirimde
bulunulmasına veya onaylarının alınmasına gerek olmaksızın işbu Kredi Sözleşmesinden doğan
alacaklarını, üzerindeki rehinleri ile birlikte mevzuatın izin verdiği üçüncü kişilere devir ve temlik edebilir.
18) Uyuşmazlıkların Çözümü: Tüketici, değeri 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un
68. maddesinde belirlenen tutarlara kadar olan ihtilaflar için Tüketici Hakem Heyeti’ne, değeri bu
tutarların üstünde olan ihtilaflar içinse Tüketici Mahkemeleri’ne başvurabilir.

Toplam 18 madde, ödeme planı, kefil beyanı, masraf beyan formu ve eklerinden oluşan işbu
sözleşmede yer alan tüm şartları lütfen dikkatlice okuyarak her sayfanın altında Sizin için ayrılmış olan
yerleri imzalayınız. Kredi konusu ürün ve/veya hizmeti dikkatlice kontrol ediniz. Sözleşmenin
imzalanması ile birlikte kredi tutarının Satıcıya ödenmesine muvafakat etmiş olacaksınız. Tüketici
mevzuatı gereği Sözleşmenin bir kopyasının tarafınızca teslim alındığını kendi el yazınız ile yazarak
imzalamanız önem arz etmektedir.
Tüketici :
Adres :
Lütfen kendi el yazınız ile “sözleşmenin bir kopyasını teslim aldım” diye yazınız.

İmza

:

Kefil 1 :
Adres :
İmza

:

Kefil 2 :
Adres :
İmza

:
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Sevda Koçak
Genel Müdür Yrd.

*Tüm sayfalar tüketici ve kefil tarafından imzalanmalıdır.

____________numaralı kredi sözleşmesinin ekidir.
KEFİL BEYANI
Dikkat! İşbu Kredi borcuna kefil olmak istiyorsanız, 6098 sayılı Borçlar Kanunundaki Kefalet
Sözleşmesine dair emredici hükümler gereği, lütfen 2. 3. ve 4. Maddeleri aşağıdaki açıklamaları
dikkate alarak kendi el yazınız ile doldurunuz.
1
2

3

4

Kefil Ad-Soyad
Kefalet limiti:
(Kredi sözleşmesi gereğince Kullandırılan
Kredinin Toplam Kredi Geri Ödeme tutarı
olan __________________TL’ ye kefil
olmak istiyorsanız ilgili tutarı lütfen yandaki
alana rakamla yazınız)
Kefalet tarihi
Lütfen, Sözleşme tarihi olan
_______________ tarihini yandaki alana
el yazınız ile yazınız.
Kefalet Beyanı
“İşbu Tüketici Taşıt Kredi Sözleşmesine
kefil olduğumu beyan ederim.” ifadesini
yandaki alana kendi el yazınız ile yazınız

5

Kefilin İmzası

KEFİL EŞİNE AİT MUVAFAKAT BEYANI

TL.
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Dikkat! Aşağıdaki metin “Kefilin Eşi” tarafından, eşinin kefaletine rıza göstermek istemesi halinde
imzalanmalıdır. ORFİN FİNANSMAN A.Ş’NE
Eşimin kefil sıfatıyla imzalayacağı işbu Tüketici Taşıt Kredi Sözleşmesi metnini inceledim. İşbu
Tüketici
Taşıt
Kredi
Sözleşmesine
eşim
_______________________________’in
_____________________TL. ile sınırlı olarak kefil olmasına muvafakat ettiğimi ve işbu
muvafakatimin eşimin kefaletinden önce veya en geç kefaletin kurulması anında verildiğini kabul
ve beyan ederim.
Kefilin Eşinin Adı ve Soyadı:
İmza:

SIRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

TARİHİ

GERİ ÖDEME PLANI
TAKSİT (TL) ANA PARA
FAIZ (TL)
(TL)

BSMV
TL

KKDF
TL

KALAN
ANAPARA
(TL)
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
GENEL TOPLAM:
ÖDEME ŞEKLİ :
KREDI TAHSIS
ÜCRETI (BSMV
Dahil):
.

SÖZLEŞME TARİHİ: VERİLEN KREDİ TUTARI:
AKDİ FAİZ
ORANI: (aylık), %
(yıllık)
TÜKETİCİ

EFEKTİF YILLIK FAİZ
ORANI:
KEFİL 1

VADE SÜRE:
BSMV ORANI:

. KKDF
ORANI:
KEFİL 2

ORFİN FİNANSMAN A.Ş Adres: Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad.No:47 Kat: 4 Ümraniye İstanbul Ticaret
Sicil Müdürlüğü: İstanbul Sicil No: 799897 Vergi Dairesi: Alemdağ Vergi No: 6450345356 Tel: 0(212) 319 08 00
Fax: 0(216) 645 59 79 Sermayesi: 155.000.000 TL.
Web: www.orfin.com.tr
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MEVZUATA UYGUN OLARAK TÜKETİCİDEN TALEP EDİLEN ÜCRETLER (MASRAF VE
KOMİSYON VB.TUTARLARI):

MASRAFIN ADI
Kredi Tahsis Ücreti

MASRAF TUTARI
TL.

İhtarname Gönderimi
TÜKETİCİ ONAYI:

ADI SOYADI:

İMZA:

AÇIKLAMA
Kredi Anaparasının binde
beşi oranını aşmamak
üzere kredi tahsisinde peşin
olarak tahsil
edilmektedir.Kredi Tahsis
ücretine ilişkin ödenen
BSMV Tutarı TL’dır.
Maliyeti Kadar alınmaktadır.

“Renault Finans” Orfin Finansman A.Ş’nin yürüttüğü bir finansman faaliyetidir.

KREDİ NO:

İşbu Ücret Onay formu _______nolu Tüketici Taşıt Kredi ve Rehin sözleşmesinin eki ve
ayrılmaz bir parçasıdır.

Kredi No:
Tarih:
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK BİLGİLENDİRME VE AÇIK RIZA FORMU
1- ORFİN FİNANSMAN A.Ş; 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu
çerçevesinde yürüttüğü kredi verme ve kredi ile bağlantılı sigorta acenteliği faaliyetleri kapsamında; a) tabi olduğu
mevzuatın zorunlu kıldığı kimlik tespiti, raporlama, saklama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak b)
hedeflediği kaliteli hizmet ve ürünleri teklif etmek ve/veya sağlamak c) müşterileri ile düzenlenen/düzenlenecek
sözleşmeleri gerçekleştirmek amaçları için gerekli olan kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu (“KVKK”) uyarınca veri sorumlusu sıfatı ile yasal düzenlemelerin imkân verdiği ölçüde talep etmekte ve
işlemektedir. Bu kişisel veriler KVKK’da belirtildiği üzere açık rızaya dayanarak veya söz konusu kanunun 5.
Maddesinin 2. fıkrasında belirtilen diğer durumların varlığı hallerinde tüm bilgi güvenliği standartlarının
karşılanması suretiyle işlenir ve yasal saklama süresi boyunca veya işleme amacının gerekli kıldığı sürede saklanır.
2- ORFİN, kişisel bilgilerinizi yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden temin
edebilmekte; banka ve diğer finansal kuruluşlarla, sigorta şirketleri ve sigorta aracıları ile sözleşme imzaladığı
yetkili satıcılar, distribütör, üreticiler ve hizmet sağlayıcılar ile yurtiçi ve yurtdışındaki doğrudan ve dolaylı
iştirakleri, grup şirketleri ve ortaklarıyla, Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu, T.C Merkez Bankası, Risk
Merkezi, Kredi Kayıt Bürosu gibi hizmetlerin sunulabilmesi için paylaşımın gerekli ve/veya zorunlu olduğu özel
veya resmi kuruluşlarla kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatın öngördüğü esaslar kapsamında
paylaşabilmektedir. 3- KVKK’nun 11. Maddesi uyarınca; kişisel verilerinize ilişkin 7 Ekim 2016 tarihi itibariyle,
musterihizmetleri@orfin.com.tr e-posta veya Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:47 Ümraniye İstanbul
adresine yazılı olarak başvuruda bulunarak aşağıda belirtilen haklarınızı kullanabilirsiniz: a) Kişisel verilerinizin
işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerinizin
işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) Yurt içinde veya yurt dışında
kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, e) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması
hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, f) KVKK hükümlerine uygun olarak Kişisel verilerinizin silinmesini veya
yok edilmesini isteme, g) Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin
kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler
vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ı) Kişisel
verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme 4Finansal kuruluşların müşterileri ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri yasal düzenlemeler
kapsamında belirli bir süre ile saklama yükümlülüğü olduğundan; kişisel verilerinizin silinmesini veya yok
edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz ORFİN tarafından yasal düzenlemeler ile
belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecektir. Ancak bu süre zarfında kişisel verileriniz ORFİN tarafından
hukuken zorunlu olan durumlar dışında işlenmeyecek ve ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler ile
sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.
KİŞİSEL VERİLERİN EDİNİLMESİ, İŞLENMESİ VE PAYLAŞILMASINA İLİŞKİN
AÇIK RIZA METNİ
Şirketiniz tarafından tarafıma ürün ve/veya hizmet sunulması ya da geliştirilmesi veya herhangi bir sebep ile
kurumunuz ile temin edeceğim bilumum işbirlikleri kapsamında, Şirketiniz tarafından tarafıma ait sağlık bilgileri de
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içerebilecek özel nitelikli kişisel verilerim dâhil olmak üzere her türlü kişisel verinin tarafımdan ve/veya üçüncü kişi
ve kurumlardan temin edilmesine, bu verilerin yukarıda açıklanan kapsamda işlenmesine ve kurumunuzun
yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla hizmet aldığı yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilerle, Şirketinizin
faaliyet konusu olan kredi verme ve kredi bağlantılı sigorta acenteliği faaliyetleri kapsamında doğrudan ya da
sözleşmeli olarak destek aldığı kuruluşlarla, banka ve diğer finansal kuruluşlarla, sigorta şirketleri ve sigorta
aracıları ile sözleşme imzaladığı yetkili satıcılar, distribütör, üretici ve hizmet sağlayıcılar ile yurtiçi ve
yurtdışındaki doğrudan ve dolaylı iştirakleri ve ortaklarıyla, grup şirketleri ve Şirketiniz ile imzalamış olduğum
sözleşme kapsamındaki hizmetlerin sunulabilmesi için paylaşımın gerekli olduğu diğer kişi ve özel ve/veya resmi
kuruluşlar ve üçüncü kişilerle paylaşmasına kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatın öngördüğü esaslar
kapsamında anılan meşru amaçların devamlılığı süresince muvafakat ettiğimi, kabul ve beyan ederim.
Okudum, anladım, onayladım.
Ad_Soyad /
İmza

İZİNLİ TİCARİ İLETİŞİM HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Sizinle İzinli Ticari İletişim kurulmasına muvafakat vermeniz halinde, Sizin hakkınızda
Şirketimiz kayıtlarında tuttuğumuz bilgiler; hizmetlerimiz, kampanyalarımız, ürünlerimiz hakkında
bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri için kullanılabilecektir. Bu kapsamda Sizin ile sözleşme
süresi içinde veya daha sonra kredi, ürün, hizmet, sigorta vb. hakkında bilgilendirme ve tanıtım
faaliyetleri için tarafımıza bildirmiş olduğunuz telefon, posta ,e-posta,sms vb . kanallar ile temas
kurabilirliz. Her durumda kişisel verilerinizin korunması için bütün önlemlerin alınacağını
belirtiriz. Muvafakat vermek istemeniz halinde lütfen aşağıda yer alan beyanı imzalayınız. Ayrıca
önemle hatırlatmak isteriz ki; ticari bildirimler almaya devam etmek istememeniz durumunda her
zaman
0212
319
08
00
numaralı
müşteri
hizmetlerimizi
arayarak
veya
musterihizmetleri@orfin.com.tr adresine e-mail ile ulaşarak red bildiriminde bulunabilirsiniz.

İZİNLİ TİCARİ İLETİŞİME İLİŞKİN TÜKETİCİ MUVAFAKATİ: Yukarıda tarafıma yapılan bilgilendirme
çerçevesinde Şirketiniz tarafından yapılacak, satış, pazarlama, bilgilendirme ve tanıtım
faaliyetlerine muvafakat ediyorum.
Ad Soyad / Unvan
İmza
e-mail adresi:

