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BİRİKTİREN GENÇ HESAP SÖZLEŞMESİ 
 

 
Biriktiren Genç Hesap, müşterinin tercihine bağlı olarak 6 ve 12 ay süreli olarak 
açılabilen ve yine müşterinin tercihine göre vadesiz mevduat hesabından, veya 
Bankamız gişelerinden nakit olarak para aktarımı yapılabilen, müşteriyle yapılmış 
sözleşme süresi sonunda belirli bir birikim tutarına ulaşılması halinde Birikim Hedefi ile 
sınırlı olarak ürüne özel ilani faize ek olarak ilave faiz (Ödül Faiz) ödemesi yapacak, 18-
26 yaş arasındaki kişilere açılabilen vadeli bir mevduat hesabıdır. 
 
Vade Süresi: Hesabın her bir temdit dönemi (vade yenileme süresi) için geçerli olan gün 
sayısını ifade eder. 
Sözleşme süresi: Birikim hedefinin hesaplanacağı, ilave faiz (Ödül Faiz) ödemesinin 
yapılacağı, vadeli hesabın açık kalacağı toplam süreyi ifade eder. 
Birikim Hedefi: Müşterinin sözleşme süresi sonunda ulaşmayı taahhüt ettiği toplam 
hesap bakiyesini ifade eder. 

Ödül Faiz Oranı: Birikim hedefine ulaşılması halinde sözleşme süresi sonunda Birikim 
Hedefine verilecek ilave faiz oranıdır. 
 

BİRİKTİREN GENÇ HESABIN İŞLEYİŞİ 
 
1. Hesap 6 ay veya 1 yıllık sözleşme sürelerinde açık kalacak, vadeli mevduat 

hesabıdır. Mevduat Hesabı, sözleşme süresi boyunca, hesap açılışında 
kararlaştırıldığı şekilde 6 veya 12 defa temdit ettirilecektir. 

2. Hesabın açılış alt ve üst limitleri bulunmakta olup, bu limitler www.isbank.com.tr 
internet sitemizde ilan edilmektedir. Bankaca tek taraflı olarak belirlenen bu tutar 
günün koşullarına göre artırılıp azaltılabilecek olup, belirlenen limitler sms/e-posta 
yöntemiyle bildirilecek veya isbank.com.tr üzerinden duyurulacaktır. 

3. Sözleşme süresi boyunca, hesabın kapatılmaması halinde hesap vade yenilemeye 
devam eder. 

4. Hesaba ilişkin getiri vade sonundaki bakiye üzerinden tahakkuk ettirilir. Sözleşme 
süresi sonunda yapılacak Ödül Faiz ödemesi vade sonlarındaki bakiyeler üzerinden 
hesaplanır. 

5. Vergi kesintileri, tahakkuk tarihlerinde ilgili vade için geçerli güncel vergi oranları 
üzerinden hesaplanır. 

 
 

BİRİKİM HEDEFİNE İLİŞKİN ESASLAR 
 
1. Sözleşme süresi sonunda müşterinin ulaşması gereken bir birikim hedefi, hesap 

açılışında belirlenir. Hesap açılış tutarı, Hedef Birikim tutarından büyük olamaz. 
2. Hesap açılışında belirlenen Birikim Hedefi daha sonra değiştirilemeyecektir. 
3. Hesaba yenilenen vade döneminin başlangıç günü dışında vade süresi boyunca 

para girişi yapılamayacaktır.  
4. Birikim Hedefine ulaşılması halinde geriye dönük olarak hesaba Ödül Faiz Oranı 

uygulanacaktır. Verilecek Ödül Faiz Oranı hesap açılışında belirlenecek ve sözleşme 
süresi boyunca sabit kalacaktır. 

5. Yenilenen vade döneminin başlangıç gününde yatırılan birikim tutarları vade 
sonlarında ürüne ilişkin ilan edilen güncel faiz oranı üzerinden faize konu olacaktır. 

http://www.isbank.com.tr/
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6. Ödül Faiz Oranına ise sözleşme sonunda Birikim Hedefine ulaşılması halinde hak 
kazanılacaktır. Ödül Faiz, her vade dönemi sonundaki hesap bakiyesine geriye 
dönük olarak uygulanacaktır.  

7. Vade bitiş tarihinin tatil gününe denk gelmesi durumunda hesap açılışında 
yapılan müşteri tercihine göre vade bitiş tarihinin bir sonraki veya bir önceki iş 
günü olarak belirlenecektir. 

8. Hesap sözleşme süresi sonunda kapatılarak tüm bakiye vadesiz mevduat hesabına 
aktarılacaktır. 

9. Birikim Hedefine ulaşılamaması veya bu hesabın işbu sözleşmede belirlenen 
süreden erken kapatılması durumunda,  müşteri Ödül Faizinden yararlanamayacak 
olup, sadece hesaba vade sonuna kadar tahakkuk eden ilani faiz tutarları 
yansıtılacak ve bu tutarlar geri alınmayacaktır .  

10. Ödül faiz yalnızca Birikim Hedefi tutarına kadar verilecektir. Hesap bakiyesinin 
Birikim Hedefi üzerinde kalan kısmına ödül faiz verilmeyecek ve bu tutar için 
sadece ilani faiz uygulanacaktır. 

11. Sözleşme süresi boyunca birden fazla Biriktiren Genç Hesap açılamayacaktır. 
12. 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.  

 
 
Müşteri Adı-Soyadı:  
Şube Kodu-Hesap No:  
Hesabın Vadesi (Gün Sayısı):  
Hesap Açılış Tarihi:  
Sözleşme Süresi: 
Ödül Faiz Oranı :  
Birikim Hedefi: 
Para Birimi: 
 

 

Tarih:  
İmza:         TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.  
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