Genel / KV İçermez

ŞEKERBANK T.A.Ş.
TİCARİ MÜŞTERİLERDEN ALINACAK ÜCRET MASRAF VE KOMİSYON TARİFESİ (1)

Asgari Tutar

1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.2
1.2

Ticari Krediler
Kredi Tahsis ve Kredi Kullandırım
Kredi Tahsis ve Kredi Kullandırım Ücreti
Kredi Tahsis (2)
Kredi Kullandırım (3)
İtibar/Niyet/Referans Mektubu Düzenleme Ücreti
Teminatlandırma

1.2.1

Ekspertiz, Teminat Tesis, Değişiklik ve İptal Ücreti (4)

1.3.1
1.3.2

Yapılandırma, Temdit/Ödeme Planı ve Faiz Değişikliği Ücreti (5)
Taahhüt/Taahhüde Uymama Ücreti

1.3

Asgari Oran

Azami Tutar

Azami Oran

Açıklama

0,25%
1,10%
250 TL

Güncelleme Tarihi

1.04.2020
5.03.2021
8.03.2021

5000 TL
Teminat konusu taşınır ya da taşınmazların teminat değerliliğinin tespiti için yürütülen ekspertiz faaliyetleri,
taşınmazlara ilişkin ipoteklerin tesis, değişiklik ve fek işlemleri, taşınırların rehin tesis süreçleri, alacak
temlik değerliliğinin belirlenmesine ilişkin çalışmalar, finansal kiralama sözleşme tescil bedeli ile teminata
konu çek ve senetlerin keşidecilerine ilişkin gerçekleştirilen istihbarat işlemleri kapsamında tahsil edilen
ücretlerdir. İşlem başına tahsil edilir. İşbu hizmetlerden alınabilecek ücret; üçüncü kişilere ödenen tutarın
yüzde on beşi ile sınırlıdır.

10.08.2021

Kredi Riski Süreci

1.3.2.1
1.3.2.2
1.3.3
1.3.4
1.4
1.4.1
1.4.1.1
1.4.1.1.1
1.4.1.1.2
1.4.1.2
1.4.1.2.1
1.4.1.2.2
1.4.1.3
1.4.1.3.1
1.4.1.3.2
1.4.1.4
1.4.1.4.1
1.4.1.4.2
1.4.1.5
1.4.1.5.1
1.4.1.5.2

5,00%

Taahhüt
Taahhüde Uymama (6)
Gayrinakdi Kredi - Dönem Ücreti (7)
Gayrinakdi Kredi - Garantörlük Ücreti (8)
Kapama

5,00%

500 TL

5,00%
6,00%
6,00%

Nakdi Kredi Erken Ödeme Ücreti
Nakdi Kredi Erken Kapama-Kalan Vadesi 24 Aya Kadar (01.03.2021 Tarihinden Önce Kullandırılan Kredilerde)
Nakdi Kredi Erken Kapama (Türk Lirası Krediler)
Nakdi Kredi Erken Kapama (Döviz Cinsi veya Dövize Endeksli Krediler)
Nakdi Kredi Erken Kapama-Kalan Vadesi 24 Aydan Uzun (01.03.2021 Tarihinden Önce Kullandırılan Kredilerde)
Nakdi Kredi Erken Kapama (Türk Lirası Krediler)
Nakdi Kredi Erken Kapama (Döviz Cinsi veya Dövize Endeksli Krediler)
Nakdi Kredi Ara/Kısmi Ödeme
Nakdi Kredi Erken Kapama (Türk Lirası Krediler)
Nakdi Kredi Erken Kapama (Döviz Cinsi veya Dövize Endeksli Krediler)
Nakdi Kredi Erken Kapama-Kalan Vadesi 24 Aya Kadar (01.03.2021 Tarihinden İtibaren Kullandırılan Kredilerde)
Nakdi Kredi Erken Kapama (Türk Lirası Krediler)
Nakdi Kredi Erken Kapama (Döviz Cinsi veya Dövize Endeksli Krediler)
Nakdi Kredi Erken Kapama-Kalan Vadesi 24 Aydan Uzun (01.03.2021 Tarihinden İtibaren Kullandırılan Kredilerde)
Nakdi Kredi Erken Kapama (Türk Lirası Krediler)
Nakdi Kredi Erken Kapama (Döviz Cinsi veya Dövize Endeksli Krediler)

1.04.2020
Genel kredi sözleşmeleri kapsamında olmayıp özel metinli bir kredi sözleşmesi ile fiyat veya limit taahhüdü
verilerek ticari müşterilere tahsis edilen ve kullandırılması taahhüt edilen yatırım ve proje finansmanı
kredilerinde, kredinin kullanılmamış bakiyesi üzerinden alınan ücrettir. Dönemsel, yıllık ya da işlem bazlı
tahsil edilebilir.

1.04.2020
1.04.2020
1.04.2020
1.04.2020

Krediye yapılan erken anapara ara ödemesi, vadesinden önce kredinin tamamen kapatılması veya kredi
taksidinin gününden önce ödenmesi durumunda tahsil edilen ücretlerdir. İşlem bazlı tek seferlik tahsil edilir.
1,00%
2,00%

11.03.2020
11.03.2020

2,00%
3,00%

11.03.2020
11.03.2020

5,00%
5,00%

11.03.2020
11.03.2020

2,00%
3,00%

05.03.2021
05.03.2021

10,00%
10,00%

%2'nin üzerine kalan vadenin yirmi dört ayı aşan kısmındaki her bir yıl için %1 ilave edilir.
%3'ün üzerine kalan vadenin yirmi dört ayı aşan kısmındaki her bir yıl için %1 ilave edilir.

05.03.2021
05.03.2021

Notlar:
(1) Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) hariç tutarlardır. Tutarlara %5 BSMV ayrıca ilave edilir.
(2) Kredi tahsis ücretleri dış ticaret kapsamında yer alan tüm gayri nakdi krediler ve ticari kredi kartları da dahil olmak üzere kredi riski oluşturabilecek tüm kredi limitlerine karşılık alınır.Tahsis edilen toplam kredi limiti değişmediği veya limit güncelleme talebi ticari müşteriden gelmediği müddetçe kredi
tahsis ücreti alınamaz. Limitin güncellenerek artırıldığı durumlarda ilave limitin üzerinden yeni bir kredi tahsis ücreti alınabilir. On binde yirmi beş azami kredi tahsis ücreti yıllık olup, bir yıldan kısa süreli limit tahsislerinde kredi tahsis azami ücret sınırı, limit tahsis süresinin ay sayısı dikkate alınarak ve
oransal düşülerek uygulanır. Bir yıldan uzun süreli limit tahsislerinde kredi tahsis ücreti yıllık olarak alınır. Tahsis ücreti tahsis dönemi içerisinde toplam tutarı geçmeyecek şekilde parçalı olarak da tahsil edilebilir. Tahsil edilemeyen Tahsis ücretleri bir sonraki takvim yılı içerisinde tahsil edilebilir.
(3) Sadece Nakdi kredilerden alınabilir. Tabloda belirtilen oran yıllık oranı ifade eder. Rotatif krediler, BCH, KMH için dönemsel tahsil edilir. Dönemsel tahsilatlarda İlgili dönemin ortalama kredi bakiyesinin üzerinden 25/10.000 oranında hesaplanarak tahsil edilir. Rotatif, BCH, KMH dışındaki krediler için
kullandırılan kredi bakiyesi üzerinden kullandırım anında peşin tahsil edilir. Üst sınırı (Azami tahsilat oranı) 2020/4 Sayılı "Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar" tebliği kapsamında TCMB tarafından belirlenir.
(4) Kredinin tahsisinden kapatılmasına kadar geçen süre içinde yapılacak taşınır ve taşınmazlara ilişkin rehin ve ipotek tesisleri ile ekspertiz işlemlerinden alınabilecek ücret, bankalar tarafından üçüncü kişilere ödenen tutarın yüzde on beş fazlasını, hizmetin banka bünyesinde sunulması halinde ise
hizmetin makul bedelini geçemez. Taşınmazlara ilişkin ipoteklerin değişiklik ve fek işlemleri, alacak temlik değerliliğinin belirlenmesine ilişkin çalışmalar, finansal kiralama sözleşme tescil bedeli ile teminata konu çek ve senetlerin keşidecilerine ilişkin gerçekleştirilen istihbarat gibi işlemler karşılığında
alınabilecek ücretlerde de bu esaslar geçerlidir.
(5) Mevcut kredi riski devam eden bir kredide teminat, vade, ödeme planı, faiz oranı vb. parametrelerde değişiklik yapılarak kredinin yeniden yapılandırılması, kullandırılan kredilerin başlangıçta belirlenen ödeme planı ve faizinin değiştirilmesi kapsamında alınan ücrettir.
(6) Kredi tahsis ve kullandırım aşamalarında ticari müşterilerce taahhüt edilen şartların yerine getirilmemesi halinde alınan ücrettir. Ticari müşterilerce kullanılacağının taahhüt edilmesine rağmen süresi içerisinde kredinin kısmen veya tamamen kullanılmayıp iptal edilmesi halinde iptal edilen kısım
üzerinden alınan ücret de bu kapsamdadır. Ticari müşterilerce kullanılacağı taahhüt edilen ancak kullanılmayan kredi anapara tutarı üzerinden tahsil edilen ücretlerdir.
(7) Gayrı Nakdi Kredi - Teminat Mektubu kredi kullandırımlarında verilen garanti hizmetinde oluşan risk karşılığında alınan devresel / dönemsel ücretlerdir. Oranlar yıllık oranları ifade eder. Ayrıca teslim/teyit ücreti, güncelleme ücreti, ihbar masrafı, iade/ihbar üceti ve tazmin ücreti adı altında ücret tahsil
edilemez.
(8) Ticari müşterilere tahsis edilen ve kullandırılan kredi ürünleri için bankanın katlandığı kredi riski ve operasyonel maliyete istinaden alınan ücretlerdir. Oran yıllık oraı ifade eder.

