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SABİT HESAP SÖZLEŞMESİ 
 
Sabit Hesap 1, 2, 3 yıl vadeli olarak açılabilen; müşteri tercihine göre aylık/3 aylık/6 aylık ve yıllık dönemlerde faiz 
ödemesine imkan veren bir vadeli mevduat hesabıdır. 
 

Müşteri; 
 

1. Faiz ödemesi yapılan dönemlerin, hesabın vadesi anlamına gelmediğini, vadenin (ana vade) hesabın temdit 
edilmesi için tespit edilen tarihi ifade ettiğini, 

2. Kendisinin seçtiği ve ana vade süresi içerisinde faiz ödemesi yapılan dönemlerin ara vade olarak adlandırıldığını, 

3. Sabit Hesaba uygulanacak faiz oranı hesabın açılışında geçerli olan faiz oranı olduğunu ve tüm vade boyunca faiz 
oranının sabit kalacağını, 

4. Ara dönemlerde tahakkuk eden net faizlerin(Menkul Sermeye İradı Gelir Vergisi kesildikten sonra kalan faiz 
tutarları) kendisine ait ve Sabit Hesap ile aynı para biriminden bir vadesiz hesaba aktarılacağını, 

5. Ara vade bitiş tarihlerinin tatil günlerinde bırakılmayacağını bu durumlarda ara vade bitiş tarihinin bir sonraki iş günü 
olarak belirleneceğini, 

6. Hesaba açılış tarihinden sonra para yatırılmasının, sadece vade bitim tarihinden 1 hafta önce mümkün olacağını ve 
yatırılan ilave tutara faiz yürütülmeyeceğini, 

7. Ana vade bitiminde aksine bir talimatı yoksa hesabın aynı vade ve işbu sözleşmedeki koşullar ile devam edeceğini, 

8. Vade tarihinden önce anaparadan çekiliş yapılamayacağını, 

9. Tek taraflı iradesi ile vadeden önce hesabını kapatamayacağını, 

10. Bankanın hesabın kapatılmasını kabul etmesi halinde, daha önceden ödenmiş faizler ve bu faizlerden kaynaklanan 
vergi farkının kendisi tarafından Bankaya ödeneceğini; Bankanın bu tutarları kendisine ödenecek paradan kesmeye 
yetkili olduğunu, önceki ara dönemlerde hak edilmiş faiz dolayısıyla ilgili kamu otoritesine yatırılan vergi ve diğer yasal 
yükümlülüklerin Bankaca iadesinin söz konusu olmadığını, Bankanın bu konuda herhangi bir sorumluluğunun 
bulunmadığını, doğabilecek her türlü masrafın kendisine ait olduğunu, 

11.1 yıl vadeli Sabit Hesaplarda, ana vade bitiş tarihinin tatil günü olup olmadığına bakılmaksızın vade süresinin 365 
gün olarak belirleneceğini, diğer bir ifade ile ana vade bitiş tarihinin tatil gününe denk gelebileceğini, 

12. 2 ve 3 yıl vadeli Sabit Hesaplarda ana vade bitiş tarihinin tatil gününde bırakılmayacağını, bu durumlarda ana vade 
bitiş tarihinin bir sonraki iş günü olarak belirleneceğini, 

13. Yukarıdaki hükümlerin Banka ile imzalamış bulunduğu ……… tarihli Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesinin (BHS) eki 
ve ayrılmaz bir parçası olduğunu, bu sözleşmede düzenlenmeyen hususlarda vadeli hesap ve döviz hesaplarına 
uygulanan hükümleri başta olmak üzere, BHS hükümlerinin geçerli olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 
Tarih:        TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 
İmza           İmza 
 
 
 
 
Müşteri Adı-Soyadı:  
Ortaklık Türü:  
Hesabın Vadesi:      Döviz Cinsi: 
Faiz Oranı:        Faiz Ödeme Sıklığı(Ara Vade Süresi): 
 

   
  Kutu içerisindeki ifadenin el yazısı ile yazılarak imzalanması rica olunur. 

Sözleşmenin bir nüshasını elden teslim aldım. 

 


