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VADELİ KUMBARA HESABI SÖZLEŞMESİ 

Vadeli Kumbara Hesabı Sözleşmesi, Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir 

parçasıdır. Bu sözleşmede düzenlenmeyen hususlarda Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi’nde yer 

verilen düzenlemeler uygulanacaktır. 

1. Vadeli Kumbara Hesabı 18 yaşından küçük çocuklar adına velileri tarafından yurtiçi Şubelerimiz 

kanalı ile açtırılabilecek TL cinsinden bir vadeli mevduat hesabıdır. 

2. Vadeli Kumbara Hesabı üzerinde yalnızca veliler tasarrufta bulunabilecektir. Türk Medeni 

Kanunu’nun 336/1. ve 342. maddeleri kapsamında anne veya babadan birinin hesap açtırmaya 

muvafakatinin bulunmadığını Bankamıza bildirmemiş olması durumunda, velilerden her birinin 

tek başına küçük adına Vadeli Kumbara Hesabı açtırması ve bu hesap üzerinde tasarrufta 

bulunması hukuken mümkündür. 

3. Vadeli Kumbara Hesabı bir günlük vadeli bir hesap olup, sıfır bakiye ile açılabilmektedir. Vadeli 

Kumbara Hesabı açılışında çocuk adına açılmış bir vadesiz TL mevduat hesabının (ödeme hesabı) 

varlığı aranır. 

4. Çocuk adına açılmış vadesiz hesaptaki bakiyenin tamamı saat 15:30 itibariyle Vadeli Kumbara 

Hesabına aktarılır. Bu işleme “süpürme işlemi” adı verilir. Vadeli Kumbara Hesabına çocuğun 

vadesiz TL mevduat hesabından sistem tarafından günde bir kez gerçekleştirilecek süpürme işlemi 

dışında para girişi yapılamaz.   

5. Vadeli Kumbara Hesabına faiz tahakkukları yalnızca iş günlerinde 00:00-08:00 arasında 

gerçekleştirilecek olup, faiz tahakkuku Vadeli Kumbara Hesabının işlemin gerçekleştirildiği 

andaki bakiyesi üzerinden yapılır. 

6. Vadeli Kumbara Hesabına tahakkuk eden faizler anaparaya eklenir.  

7. Hafta sonlarında ve resmi tatillerde Vadeli Kumbara Hesabına süpürme işlemi yapılmaz. Hafta 

sonlarında ve resmi tatillerde Vadeli Kumbara Hesabının temdit işlemi gerçekleştirilmez. Faiz 

tahakkuku tatil sonrası ilk iş gününde tatilin son gününde tahakkuk saatindeki bakiye üzerinden 

yapılır. 

8. Vadeli Kumbara Hesabına bağlı vadesiz hesap (ödeme hesabı) değiştirilemez.  

9. Ödeme hesabı olarak seçilmiş vadesiz TL mevduat hesabı Vadeli Kumbara Hesabı açık kaldığı 

sürece kapatılamaz.  

10. Vadeli Kumbara Hesabı bakiyesinin üst limiti 100.000 TL’dir. Vadeli Kumbara Hesabı bakiyesi 

100.000 TL’nin üzerine yalnızca hesaba tahakkuk eden faizler sebebiyle çıkabilir. Vadeli 

Kumbara Hesap bakiyesinin 100.000 TL üzerine çıkması halinde süpürme işlemi 

gerçekleşmeyecektir. Vadeli Kumbara Hesabı üst limiti Bankaca tek taraflı olarak belirlenmekte 

olup, Banka bu tutarı öncesinden bildirim yapmak suretiyle artırılıp azaltılabilir. Belirlenen 

limitler isbank.com.tr üzerinden de duyurulacaktır. 

11. Vadeli Kumbara Hesabına bu ürüne özel olarak Bankaca tek taraflı belirlenen ve “isbank.com.tr” 

internet sitesinde ilan edilen faiz oranı uygulanacaktır. Vadeli Kumbara Hesabı bakiyesi işbu 

sözleşme tarihi itibari ile 500 TL altında olması halinde faize konu olmayacaktır. Vadeli 

Kumbara Hesabına faiz işletme alt limiti Banka tarafından değiştirilebilecek olup, 

isbank.com.tr’de de yayımlanacaktır. 

12. Vadeli Kumbara Hesabı ve Vadeli Kumbara Hesabına bağlı vadesiz hesap (ödeme hesabı) 

müşterek hesap olarak açılamayacaktır. 

http://www.isbank.com.tr/
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13. Bir çocuğa yalnızca bir adet Vadeli Kumbara Hesabı açılabilecektir. 

14. Vadeli Kumbara Hesabı açılışlarında hesabı açan velinin de Bankamız nezdinde vadesiz TL 

mevduat hesabı bulunması ve İşCep kullanıcı olması koşulu bulunmaktadır. İşbu Vadeli Kumbara 

Hesabının açılış işlemini yapan veli interaktif bankacılık kanallarında 18 yaşından küçük çocuğu 

adına açılmış olan Vadeli Kumbara Hesabını kendi müşteri oturumu altında görüntüleyebilir ve bu 

hesaptan işlem yapabilir. 

15. Adına Vadeli Kumbara Hesabı açılmış olan çocuk 18 yaşını doldurduğunda Vadeli Kumbara 

Hesabı otomatik olarak kapatılacak ve bakiyesi yine çocuğa ait vadesiz TL mevduat hesabına 

aktarılacaktır. 

16. Vadeli Kumbara Hesabı 18 yaşından küçük çocuklar adına birikim yapılması amacını taşıyan, 

gerçek kişi adına açılacak tasarruf nitelikli bir hesaptır. Söz konusu hesabın veli tarafından amacı 

dışında kullanılması, Bankanın hizmetlerinin kötüye kullanılması, Şube ve Anında Bankacılık 

kanalları marifetiyle yapılan işlemler nedeniyle Bankanın doğrudan veya dolaylı olarak zarara 

uğratılması veya diğer haklı nedenlerin bulunması halinde; Banka Vadeli Kumbara Hesabının 

kullanımını kesmeye/kapatmaya ve Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi kapsamındaki fesih 

haklarını kullanmaya yetkilidir. 

Tarih:         İmza: 

Müşteri İmzası:       TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 

 

 

 

Hesap Sahibinin Adı Soyadı: 

İş Bu Vadeli Kumbara Hesabını Açan Velinin Adı Soyadı: 

Çocuk Müşteri Numarası: 

Veli Müşteri Numarası 

Hesap Numarası: 

Hesabın Açılış Tarihi: 

Vade Başlangıç Tarihi: 

Vade Süresi: 

Faiz Oranı:  

Kutu içerisindeki ifadeyi el yazısı ile aşağıya yazınız ve  altını 

imzalayınız. 

 

Sözleşmenin bir nüshasını elden teslim aldım. 

 

http://www.isbank.com.tr/

