KREDİ BELGELERİ
BELİRSİZ AMAÇLI KREDİLER
Belirsiz amaçlı kredi için taleple birlikte verilmesi gereken belgeler







Kredi ürün talebi (Banka formu)
İşverenin muhasebe bölümünün onayladığı gelirlerle ilgili teyidi ve maaştan otomatik tahsilat
yapılma beyanı (Banka formu)
Kimlik kartı/pasaport kopyası
İkametgah belgesi (CIPS)/(yabancılar için) kalma izni kopyası
Son üç maaş bordrosu/emeklilik çeki ve üç tane banka ekstresi
JS 3100 formu (firma muhasebesinden alınır) ve İş Akdi (özel firma çalışanları için)

KONUT KREDİLERİ
Konut kredisi için taleple birlikte verilmesi gereken belgeler










Kredi ürün talebi (Banka formu)
İşverenin muhasebe bölümünün onayladığı gelirlerle ilgili teyidi ve maaştan otomatik tahsilat
yapılma beyanı (Banka formu)
Kimlik kartı/pasaport kopyası
İkametgah belgesi (CIPS)/(yabancılar için) kalma izni kopyası
Son üç maaş bordrosu/emeklilik çeki ve üç tane banka ekstresi
JS 3100 formu (firma muhasebesinden alınır) ve İş Akdi (özel firma çalışanları için)
Gayrimenkulün Tapu Senedi
Alım Satım Sözleşmesi/Ön Sözleşmesi
Banka anlaşmalı eksperince yapılan gayrimenkul ekspertiz raporu

TAŞIT KREDİLERİ
Taşıt kredisi için taleple birlikte verilmesi gereken belgeler:









Kredi ürün talebi (Banka formu)
İşverenin muhasebe bölümünün onayladığı gelirlerle ilgili teyidi ve maaştan otomatik tahsilat
yapılma beyanı (Banka formu)
Kimlik kartı/pasaport kopyası
İkametgah belgesi (CIPS)/(yabancılar için) kalma izni kopyası
Son üç maaş bordrosu/emeklilik çeki ve üç tane banka ekstresi
JS 3100 formu (firma muhasebesinden alınır) ve İş Akdi (özel firma çalışanları için)
Yeni araç alımı: fatura/proforma fatura ya da ikinci el araç satın alınması durumunda Alım
Satım Sözleşmesi
İkinci el araç alımı: Banka anlaşmalı eksperince yapılan araç ekspertiz raporu

REFİNANSMAN KREDİLERİ
Refşnansman kredisi için taleple birlikte verilmesi gereken belgeler








Kredi ürün talebi (Banka formu)
İşverenin muhasebe bölümünün onayladığı gelirlerle ilgili teyidi ve maaştan otomatik tahsilat
yapılma beyanı (Banka formu)
Kimlik kartı/pasaport kopyası
İkametgah belgesi (CIPS)/(yabancılar için) kalma izni kopyası
Son üç maaş bordrosu/emeklilik çeki ve üç tane banka ekstresi
JS 3100 formu (firma muhasebesinden alınır) ve İş Akdi (özel firma çalışanları için)
Kredi kapatma tarihi itibariyle borç durum belgesi.

İHTİYAÇ KREDİSİ
İhtiyaç kredisi için taleple birlikte verilmesi gereken belgeler








Kredi ürün talebi (Banka formu)
İşverenin muhasebe bölümünün onayladığı gelirlerle ilgili teyidi ve maaştan otomatik tahsilat
yapılma beyanı (Banka formu)
Kimlik kartı/pasaport kopyası
İkametgah belgesi (CIPS)/(yabancılar için) kalma izni kopyası
Son üç maaş bordrosu/emeklilik çeki ve üç tane banka ekstresi
JS 3100 formu (firma muhasebesinden alınır) ve İş Akdi (özel firma çalışanları için
Kredi varlıklarının kullanım amacını gösteren fatura/sözleşme ya da başka bir belge

TARIM KREDİLERİ
Tarım kredisi için taleple birlikte verilmesi gereken belgeler









Kredi ürün talebi (Banka formu)
Tarımsal gelirleri gösteren belgeler
Tarım çiftlikleri için yıllık üretime dair kanıt
Kimlik kartı/pasaport kopyası
İkametgah belgesi (CIPS)/(yabancılar için) kalma izni kopyası
JS 3100 formu (firma muhasebesinden alınır) ve İş Akdi (özel firma çalışanları için)
Kredi varlıklarının kullanım amacını gösteren fatura/sözleşme ya da başka bir belge
Varsa Diğer Gelirleri Gösteren Aşağıda Belirtilen Dökümanlar
o Son üç maaş bordrosu/emeklilik çeki ve üç tane banka ekstresi
o İşverenin muhasebe bölümünün onayladığı gelirlerle ilgili teyidi ve maaştan otomatik
tahsilat yapılma beyanı (Banka formu)

YATIRIM KREDİLERİ
Yatırım kredisi için taleple birlikte verilmesi gereken belgeler










Kredi ürün talebi (Banka formu)
İşverenin muhasebe bölümünün onayladığı gelirlerle ilgili teyidi ve maaştan otomatik tahsilat
yapılma beyanı (Banka formu)
Kimlik kartı/pasaport kopyası
İkametgah belgesi (CIPS)/(yabancılar için) kalma izni kopyası
Son üç maaş bordrosu/emeklilik çeki ve üç tane banka ekstresi
JS 3100 formu (firma muhasebesinden alınır) ve İş Akdi (özel firma çalışanları için)
Gayrimenkulün Tapu Senedi
Gayrimenkul satın alınması durumunda Alım Satım Sözleşmesi/Ön Sözleşmesi ya da kredi
varlıklarının kullanım amacını gösteren başka bir belge
Banka anlaşmalı eksperince yapılan gayrimenkul ekspertiz raporu

İNŞAAT TAMAMLAMA, RENAVASYON VE ADAPTASYON KREDİLERİ
İnşaat tamamlama, renavasyon ve adaptasyon kredisi için taleple birlikte verilmesi gereken
belgeler










Kredi ürün talebi (Banka formu)
İşverenin muhasebe bölümünün onayladığı gelirlerle ilgili teyidi ve maaştan otomatik tahsilat
yapılma beyanı (Banka formu)
Kimlik kartı/pasaport kopyası
İkametgah belgesi (CIPS)/(yabancılar için) kalma izni kopyası
Son üç maaş bordrosu/emeklilik çeki ve üç tane banka ekstresi
JS 3100 formu (firma muhasebesinden alınır) ve İş Akdi (özel firma çalışanları için)
Gayrimenkulün Tapu Senedi
Malzeme ve işlerle ilgili fatura/ön sözleşme ya da kredi varlıklarının kullanım amacını gösteren
başka bir belge
Banka anlaşmalı eksperince yapılan gayrimenkul ekspertiz raporu

KREDİ KARTI
Kredi kartı için taleple birlikte verilmesi gereken belgeler







Kredi ürün talebi (Banka formu)
İşverenin muhasebe bölümünün onayladığı gelirlerle ilgili teyidi ve maaştan otomatik tahsilat
yapılma beyanı (Banka formu)
Kimlik kartı/pasaport kopyası
İkametgah belgesi (CIPS)/(yabancılar için) kalma izni kopyası
Son üç maaş bordrosu/emeklilik çeki ve üç tane banka ekstresi
JS 3100 formu (firma muhasebesinden alınır) ve İş Akdi (özel firma çalışanları için)

KREDİLİ MEVDUAT HESABI
Kredili mevduat hesabı limiti için taleple birlikte verilmesi gereken belgeler







Kredi ürün talebi (Banka formu)
İşverenin muhasebe bölümünün onayladığı gelirlerle ilgili teyidi ve maaştan otomatik tahsilat
yapılma beyanı (Banka formu)
Kimlik kartı/pasaport kopyası
İkametgah belgesi (CIPS)/(yabancılar için) kalma izni kopyası
Son üç maaş bordrosu/emeklilik çeki ve üç tane banka ekstresi
JS 3100 formu (firma muhasebesinden alınır) ve İş Akdi (özel firma çalışanları için)

