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KUR KORUMALI TL VADELİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ 
 
Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı, 92, 181, 272, 365 ve 366 gün vadelerde, TL para biriminde açılabilen bir 
vadeli mevduat hesabıdır.  
Ürüne Özel Kur: TCMB’nin her iş günü saat 11:00’de yayınladığı “Kur Korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduatlar için 
Kullanılacak Kurlar” sayfasında ilan edilen USD, EUR, GBP, döviz alış kurunu ifade etmektedir. 
Müşteri;  

1. Hesabın açılışı için alt ve üst limitler belirlenebilecektir. Bu limitlerin Bankaca tek taraflı olarak belirleneceğini, 
bu tutarın günün koşullarına göre artırılıp azaltılabileceğini, belirlenen limitlerin sms/e-posta yöntemiyle 
bildirileceğini veya isbank.com.tr üzerinden duyurulacağını,  

2. Bu ürünün sadece yurtiçinde yerleşik gerçek kişiler için, tasarruf mevduatı olarak ve TL üzerinden 92, 181, 
272, 365 ve 366 gün vadeler ile açılabildiğini,  

3. Hesaba ilişkin faiz oranının asgari olarak vade başlangıç tarihinde geçerli olan TCMB Politika Faiz Oranı 
olabileceğini, bununla birlikte Bankanın bu ürün için ilan ettiği oranların esas alınacağını,  

4. Kur farkı hesaplamaları için ürüne özel USD, EUR, GBP döviz alış kurlarından herhangi bir tanesini tercih 
edebileceğini ve söz konusu tercihini hesabın açık olduğu müddetçe değiştiremeyeceğini  

5. Vade bitiminde; vade başlangıç tarihindeki kur ile vade sonundaki kur arasındaki değişimin hesaplanacağını, 
kur farkı üzerinden hesaplanan tutar ile faiz tutarı karşılaştırılarak yüksek olan tutar üzerinden getiri elde 
edeceğini, 

6. Vade sonunda hesaplanan kur değişiminin hesaba uygulanan faiz oranının üzerinde kalması halinde 
oluşabilecek farkın müşteri hesabına TL olarak yansıtılacağını, 

7. İşbu hesaba stopaj uygulanmayacağını,  
8. Vade bitiminde aksine bir talimatı yoksa hesabın aynı vade ve işbu sözleşmedeki koşullar ile yeni vade 

başlangıç gününde Bankanın yürürlükte olan faiz oranı ile temdit edeceğini ve yeni vade için TCMB’nin temdit 
tarihinde saat 11:00’de ilan ettiği ürüne özel kurun referans kur olarak dikkate alınacağını, 

9. Hesaptan vadeden önce para çekilmesi durumunda hesabın kapanarak, vadesiz hesap hükmünde olacağını 
ve faiz hakkının da ortadan kalkacağını,    

10. Vadeden önce hesabın kapatılması durumunda, hesabın açıldığı tarihteki ürüne özel TCMB kuru ile hesabın 
kapatıldığı tarihteki ürüne özel TCMB kuru karşılaştırılacak; hesabın kapatıldığı tarihteki kur açılış tarihindeki 
kurdan düşükse, TL bakiye tutarı kapanış tarihindeki kur ile güncellenecek ve müşterinin vadesiz hesabına 
aktarılacaktır. Bu kapsamda vadeden önce kapatılan hesaplarda, kapama tarihindeki kurun hesap açılış 
tarihindeki kura göre düşük olması halinde başlangıçta yatırılan hesap bakiyesinin eksileceği hususunda 
bilgilendirildiğini,  

11. Saat 11:00’den önce kapatılan hesaplar için TCMB’nin bir gün önce açıkladığı ürüne özel USD, EUR, GBP 
döviz alış kurlarından hesabın açılış tarihinde tercih ettiği para birimine ilişkin kurun esas alınacağını, 

12. Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabına ilişkin T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve/veya TCMB tarafından 
yapılacak her türlü düzenlemenin, düzenleme tarihinden itibaren hesabın işleyişine uygulanacağını ve 
değişikliğin müşterinin Bankamızda kayıtlı cep telefonuna ve/veya e-posta adresine bildirileceğini veya 
isbank.com.tr adresinde duyurulacağını, 

13. Yukarıdaki hükümlerin Banka ile imzalamış bulunduğu ……… versiyonlu Bankacılık Hizmetleri 
Sözleşmesinin (BHS) eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu, bu sözleşmede düzenlenmeyen hususlarda 
vadeli hesaplara uygulanan hükümleri başta olmak üzere, BHS hükümlerinin geçerli olduğunu, 

 kabul, beyan ve taahhüt eder. 
Tarih:                                                                                         İmza:  
İmza:  
                                                                                         TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 
Müşteri Adı-Soyadı:  

Şube Kodu-Hesap No: 

Hesabın Vadesi(Gün Sayısı):       

Faiz Oranı:  

Hesap Açılış Tarihinde Tercih Ettiği Para Birimine İlişkin Ürüne Özel TCMB Döviz Alış Kuru: 

Hesap Açılış Tarihi: 

               Kutu içerisindeki ifadenin el yazısı ile yazılarak imzalanması rica olunur.  Sözleşmenin bir nüshasını elden teslim aldım. 

 


