ENFLASYONA ENDEKSLİ VADELİ MEVDUAT HESABI
Enflasyona Endeksli Vadeli Mevduat Hesabı, yıllık TÜFE değişim oranında getiri sağlayan ve 366-370 gün arası
vadelerde, TL para biriminde açılabilen bir vadeli mevduat ürünüdür.
Müşteri;
1. Enflasyona Endeksli Vadeli Mevduat Hesabı’nı Şube aracılığıyla açabildiğini,
2. Hesabın açılış alt ve üst limitlerinin bulunduğunu, 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,
3. Hesaba vade başlangıç günü dışında vade süresi boyunca para girişi yapılamayacağını,
4.Hesap bakiyesinin hesap açılış alt limitinin altına düşmemesi koşuluyla hesaptan vade süresince para çıkışı
yapılabileceğini,
5. Hesaba ilişkin getiri tahakkuklarının vade sonundaki bakiye üzerinden gerçekleşeceğini,
6.Vade sonundaki güncel TÜFE yıllık değişim oranı üzerinden hesabına getiri tahakkuk ettirileceğini,
7. Vergi kesintilerinin, tahakkuk tarihlerinde ilgili vade için geçerli güncel vergi oranları üzerinden hesaplanacağını,
8. TÜFE yıllık değişim oranı için; vade sonundaki, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan en güncel
yıllık TÜFE değişim oranının (Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı) dikkate alınacağını, anılan oranın
sıfırın altında gerçekleşmesi durumunda getirinin hesaplamasında %0 olarak kullanılacağını,
9. En güncel TÜFE yıllık değişim oranı olarak vade sonundan 1 iş günü öncesinde, hâlihazırda açıklanmış olan en
güncel yıllık değişim oranının kullanılacağını,
10.TÜFE Yıllık Değişim Oranına www.tuik.gov.tr adresinden ulaşabileceğini,
11.Vadeden önce kapatılan hesapların vadesiz mevduat hükmünde olduğunu ve bu hesaplara vadesiz mevduat
ilani faiz oranının uygulanacağını,
12. Vade bitiminde aksine bir talimatı yoksa hesabın aynı vade ve işbu sözleşmedeki koşullar ile devam edeceğini,
13.Yukarıdaki hükümlerin Banka ile imzalamış bulunduğu ……… versiyonlu Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesinin
(BHS) eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu, bu sözleşmede düzenlenmeyen hususlarda vadeli hesap lara
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):
Hesap Açılış Tarihi:
Sözleşmenin bir nüshasını elden teslim aldım.

Kutu içerisindeki ifadenin el yazısı ile yazılarak imzalanması rica olunur.
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