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Findeks Kredi Notu ve Risk Raporu, şirketimize üye banka ve finansal kuruluşlar tarafından ayda bir defa bildirilen ve kural olarak rapor tarihinden önceki ayın son günü
güncellenen ticari ve bireysel kredi bilgileri kullanılmak suretiyle üretilmiştir. Kredi Kayıt Bürosu sistemlerine; eksik, hatalı, hiç bildirim yapılmayan, güncellenmeyen veya çeşitli
nedenlerle gecikmeli olarak yüklenen veriler nedeniyle Findeks Kredi Notu ve Risk Raporu'nda oluşabilecek hatalardan Kredi Kayıt Bürosu'nun herhangi bir sorumluluğu
bulunmamakta ve Findeks Kredi Notu ve Risk Raporu bu kayıtla verilmektedir. Findeks Kredi Notu, müşterinin bireysel anlamda geçmiş kredi ödeme alışkanlıkları baz alınarak
istatistiksel yöntemler ile hesaplanmış bir risk tahmini olup, müşterinin ileride de aynı ödeme alışkanlıklarını gösterip göstermeyeceği hususunda bir beyan/yönlendirme ve garanti
taahhüdü içermez. Findeks Kredi Notu ve Risk Raporu'nun, kredi kararları ile ticari olsun olmasın herhangi bir kararda kullanılması veya yetkisiz kişilerin eline geçmesinden KKB
Kredi Kayıt Bürosu sorumlu değildir.



Çalışılan
Kurum Sayısı (D1) 2 Kredili

Ürünler (D2) 3
Limitler
Toplamı (D3) 4.500 TL
Borçlar
Toplamı (D4) 4.341 TL
Son Kredi
Kullanım Tarihi (D5) 18/02/2014

Borç / Limit Oranı %96

Ödeme Tarihçesindeki En Olumsuz Durum 1 ödeme gecikme

Gecikmedeki Hesap Sayısı (E1) -

Gecikmedeki Bakiye Toplamı (E2) -

Mevcut En Uzun Gecikme Süresi (E3) -

Bildirimde Bulunan Finans Kuruluşu Sayısı (F1) -

Toplam Takibe Alınmış Kredi Sayısı (F2) -

Takibe Alınmış Kredilerin Bakiye Toplamı (F3) -

En Son Takibe Alınma Tarihi (F4) -
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Findeks Kredi Notu ve Risk Raporu, şirketimize üye banka ve finansal kuruluşlar tarafından ayda bir defa bildirilen ve kural olarak rapor tarihinden önceki ayın son günü
güncellenen ticari ve bireysel kredi bilgileri kullanılmak suretiyle üretilmiştir. Kredi Kayıt Bürosu sistemlerine; eksik, hatalı, hiç bildirim yapılmayan, güncellenmeyen veya çeşitli
nedenlerle gecikmeli olarak yüklenen veriler nedeniyle Findeks Kredi Notu ve Risk Raporu'nda oluşabilecek hatalardan Kredi Kayıt Bürosu'nun herhangi bir sorumluluğu
bulunmamakta ve Findeks Kredi Notu ve Risk Raporu bu kayıtla verilmektedir. Findeks Kredi Notu, müşterinin bireysel anlamda geçmiş kredi ödeme alışkanlıkları baz alınarak
istatistiksel yöntemler ile hesaplanmış bir risk tahmini olup, müşterinin ileride de aynı ödeme alışkanlıklarını gösterip göstermeyeceği hususunda bir beyan/yönlendirme ve garanti
taahhüdü içermez. Findeks Kredi Notu ve Risk Raporu'nun, kredi kararları ile ticari olsun olmasın herhangi bir kararda kullanılması veya yetkisiz kişilerin eline geçmesinden KKB
Kredi Kayıt Bürosu sorumlu değildir.



Limit Kullanım Oranı

Toplam Limit
4.500 TL
Kullanılabilir Limit
159 TL
Toplam Borç
4.341 TL

Kredili Ürünlerin Borç Dağılımı
Kredi Kartlar   1 (%82)

Kredili Mevduat Hesabı   2 (%17)

Tüketici Kredileri   0 (%0)

Konut Kredisi   0 (%0)
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bulunmamakta ve Findeks Kredi Notu ve Risk Raporu bu kayıtla verilmektedir. Findeks Kredi Notu, müşterinin bireysel anlamda geçmiş kredi ödeme alışkanlıkları baz alınarak
istatistiksel yöntemler ile hesaplanmış bir risk tahmini olup, müşterinin ileride de aynı ödeme alışkanlıklarını gösterip göstermeyeceği hususunda bir beyan/yönlendirme ve garanti
taahhüdü içermez. Findeks Kredi Notu ve Risk Raporu'nun, kredi kararları ile ticari olsun olmasın herhangi bir kararda kullanılması veya yetkisiz kişilerin eline geçmesinden KKB
Kredi Kayıt Bürosu sorumlu değildir.



Kredi Kartları
AÇIK

B Toplam Limit
3.700 TL

Toplam Borç
3.567 TL 04/2015

Açılış Tarihi: 10/01/2014 Bildirim Dönemi: 04/2015 Kayıt Referans No: 8559678251261H
Kapanış Tarihi: Aktif Gecikmedeki Borç: - İdari/Kanuni Takip Tarihi: -
Sorumluluk Durumu: Hesap Sahibi Takibe Alınan Bakiye: - Limit Kullanım Oranı: % 97.0
Taksitli Bakiye: 2015 TL

Geçmiş Ödeme Hareketleri
Oca14 Şub14 Mar14 Nis14 May14 Haz14 Tem14 Ağu14 Eyl14 Eki14 Kas14 Ara14 Oca15 Şub15 Mar15

1

1 2 31 dönem gecikme 2 dönem gecikme 3 dönem gecikme İdari/kanuni takip Zamanında yapılmış ödeme
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Tüketici Kredileri

Bankalarca bu kişiye ilişkin rapor tarihi itibarıyla
herhangi bir Tüketici Kredileri bildirilmemiştir.
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Konut Kredisi

Bankalarca bu kişiye ilişkin rapor tarihi itibarıyla
herhangi bir Konut Kredisi bildirilmemiştir.
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Kredi Kayıt Bürosu sorumlu değildir.



Kredili Mevduat Hesabı
AÇIK

A Toplam Limit
300 TL

Toplam Borç
263 TL 04/2015

Açılış Tarihi: 07/02/2011 Bildirim Dönemi: 04/2015 Kayıt Referans No: 5455987712185A
Kapanış Tarihi: Aktif Gecikmedeki Borç: - İdari/Kanuni Takip Tarihi: -

Geçmiş Ödeme Hareketleri
Eki13 Kas13 Ara13 Oca14 Şub14 Mar14 Nis14 May14 Haz14 Tem14 Ağu14 Eyl14 Eki14 Kas14 Ara14 Oca15 Şub15 Mar15

AÇIK

B Toplam Limit
500 TL

Toplam Borç
511 TL 04/2015

Açılış Tarihi: 18/02/2014 Bildirim Dönemi: 04/2015 Kayıt Referans No: 9134656321277B
Kapanış Tarihi: Aktif Gecikmedeki Borç: - İdari/Kanuni Takip Tarihi: -

Geçmiş Ödeme Hareketleri
Mar14 Nis14 May14 Haz14 Tem14 Ağu14 Eyl14 Eki14 Kas14 Ara14 Oca15 Şub15 Mar15

1

1 2 31 dönem gecikme 2 dönem gecikme 3 dönem gecikme İdari/kanuni takip Zamanında yapılmış ödeme
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Findeks Kredi Notu ve Risk Raporu, şirketimize üye banka ve finansal kuruluşlar tarafından ayda bir defa bildirilen ve kural olarak rapor tarihinden önceki ayın son günü
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istatistiksel yöntemler ile hesaplanmış bir risk tahmini olup, müşterinin ileride de aynı ödeme alışkanlıklarını gösterip göstermeyeceği hususunda bir beyan/yönlendirme ve garanti
taahhüdü içermez. Findeks Kredi Notu ve Risk Raporu'nun, kredi kararları ile ticari olsun olmasın herhangi bir kararda kullanılması veya yetkisiz kişilerin eline geçmesinden KKB
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Rapor tarihi itibariyle KKB'ye bildirilen herhangi
bir ticari kredi bilgisi bulunmamaktadır.
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Findeks Kredi Notu Nedir?
Findeks Kredi Notu; finans sektörü, reel sektör ve bireylerin referans aldıkları
finansal bir karnedir.
Findeks Kredi Notu, uzun yıllardan beri bankaların kredi kararı verirken baktıkları önemli bir referans
notudur. Bankalar dışında diğer finansal kurumlar, reel sektör ve bireylerin referans aldıkları finansal bir
karnedir. Findeks Kredi Notu, kişinin bankalardan kullanmış olduğu bireysel nitelikli tüm kredi ve kredi kartı
hesaplarının geçmiş verileri üzerinden oluşturulur. Findeks Kredi Notu yüksek olan kişiler daha kolay
krediye erişebileceği gibi daha uygun faiz oranlarıyla da kredi kullanabilirler.

Findeks Kredi Notu, bankacılık sisteminde bulunan kredi ödeme alışkanlıklarına yönelik olarak hazırlanmış
Risk Raporunun bir özeti niteliğindedir. Detaylı rapor bilgilerine bakarak değerlendirme yapamayacak
olanlar için risk değerlendirmesinde kolaylık sağlamaktadır. Findeks Kredi Notu incelenerek Not sahibinin
ileri vadeli ödeme taahhütlerini yerine getirecek moraliteye sahip olup olmadığı konusunda önemli ölçüde
tahmin yapılabilir.

Findeks Kredi Notumu Neden
Bilmeliyim?
Findeks Kredi Notu herkes için en önemli bir finansal kredibilite göstergesidir. Findeks Kredi Notu'nu
şimdiden bilmen, ileride kredi alırken veya ileri vadeli bir borca girerken sana avantaj sağlayacaktır. Findeks
Kredi notunu bilmen; düşükse yükseltmek için yapılacaklar konusunda bilgi sahibi olman, zaten yüksekse
bu seviyeyi koruman için sana yardımcı olacaktır.

Findeks Kredi Notu Hangi Değerler
Arasında Değişir?
Findeks Kredi Notu 1 ile 1900 değerleri arasında değişmektedir. Bu dağılıma göre 1 en riskli puan iken,
1900 en az riskli puandır.
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Risk Raporu Nedir?
Risk Raporu, halen aktif ve son 5 yıl içerisinde kapanmış olan kredilerine ilişkin
ödeme geçmişini gösteren rapordur.
Risk Raporu, halen aktif ve son 5 yıl içerisinde kapanmış olan kredilerine ilişkin ödeme geçmişini gösteren
rapordur. Bu rapor oluşturulurken ülkemizdeki tüm bankalar ve diğer finans kuruluşlarından aylık olarak
alınan kredi kullanım ve ödeme performansı verileri kullanılır.

Risk Raporu, temel olarak, şahsına ilişkin konut, taşıt, tüketici kredileri ile kredi kartı ve kredili mevduat
hesabı bilgilerinden oluşur. Tüm bu kullanmış olduğun ürünlere ilişkin bilgiler finans kuruluşları tarafından
düzenli olarak Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi'ne iletilir ve bu bilgiler Kredi Kayıt Bürosu
tarafından düzenlenerek rapora konu edilir.

Risk Raporu Bileşenleri
Risk Raporu'n, finansal performansını en doğru şekilde ifade edebileceğin Findeks Kredi Notu'nun yanında
geçmiş hareketlerini ve güncel finansal durumunu en iyi şekilde değerlendirebileceğin detaylı bilgileri de
içerir. Raporunda bulunan ve ticari ilişkilerinde de senden istenebilecek bilgiler şunlardır:
Findeks Kredi Notu
Toplam Kredi Borçları
Ödeme Tarihçesi

Açık Hesap Bilgisi
Toplam Kredi Limitleri
Kredili Hesap Detayları

Geciken Ödeme Bilgisi
Kapatılmış Hesap Bilgisi
Takibe Alınmış Krediler

Risk Raporundaki Bilgiler Hangi Sıklıkla
Güncellenir?
Findeks raporları açılış tarihine bakılmaksızın tüm aktif kredilerin ile son 5 yıl içerisinde kapanan tüm kredi
bilgilerini kapsar. Yasal takibe alınmış ancak hala bakiyesi kapanmamış krediler, 5 yıldan daha eski olsa
bile rapor kapsamındadır.
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