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VADE BEKLETMEYEN HESAP SÖZLEŞMESİ
Vade Bekletmeyen Hesap 32 gün ile 365 gün vade aralığında açılabilen ve vade dönemi içerisinde para çekilmesine
imkan veren, TL/USD/EUR/GBP/CHF para birimlerinde açılabilen bir vadeli mevduat hesabıdır.
Müşteri;
1. Vade Bekletmeyen Hesabın İnternet Şube ve İşCep aracılığı ile açılabildiğini,
2. Vade Bekletmeyen 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. Vade Bekletmeyen Hesaba vade başlangıç günü dışında vade süresi boyunca para girişi yapılamayacağını,
4. Vade Bekletmeyen Hesap bakiyesinin hesap açılış alt limitinin altına düşmemesi koşuluyla vade başlangıç
tarihinden 7 takvim günü geçmesinin ardından hesaptan vade süresince para çıkışı yapılabileceğini, vade
başlangıç tarihinden itibaren ilk 7 gün para çıkışı yapılamayacağını, ilk para çekiliş tarihinin vade başlangıç
tarihinden itibaren 8. gün olacağını, bu sürenin Bankaca tek taraflı olarak belirleneceğini bu sürenin günün
koşullarına göre artırılıp azaltılabileceğini, belirlenen limitlerin sms/e-posta yöntemiyle bildirileceğini veya
isbank.com.tr üzerinden duyurulacağını,
5. Vade Bekletmeyen Hesaptan vade başlangıç tarihinden itibaren ilk 7 gün içinde para çekilmek istendiğinde
hesabın kapatılması gerektiğini, vadeden önce kapatılan hesaplara faiz ödenmeyeceğini,
6. Vade Bekletmeyen Hesaptan vade dönemi içinde çekilen tutarlar için faiz ödenmeyeceğini,
7. Vade Bekletmeyen Hesaba ilişkin faiz tahakkuklarının vade sonundaki faize esas bakiye üzerinden
gerçekleştirileceğini,
8. Vade Bekletmeyen Hesabın 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 belirleneceğini, ancak bir
sonraki iş gününün 365 günü aşacak olması durumunda vade bitiş tarihinin tatil günü olarak belirleneceğini,
9. Vade Bekletmeyen Hesabın aksine bir talimat olmadıkça vade sonunda o tarihte hesap açılış kanalında
geçerli olan faiz oranı ile otomatik olarak temdit edeceğini, güncel faiz oranlarına isbank.com.tr üzerinden
ulaşabileceğini,
10. Şube kanalında Vade Bekletmeyen Hesabın teselsüllü/teselsülsüz müşterek hesap olarak açılabileceğini,
Şube dışı kanallar üzerinden Vade Bekletmeyen Hesabın yalnızca tek kişilik olarak açılabileceğini,
11. Standart vadeli mevduat hesaplarının Vade Bekletmeyen Hesaba dönüştürülemeyeceğini, aynı şekilde Vade
Bekletmeyen Hesabının da standart vadeli hesaba dönüştürülemeyeceğini,
12. Vade Bekletmeyen Hesaba ilişkin yakınması bulunması halinde, Banka tarafından verilen ilk yanıt tarihini
izleyen altmış gün içinde Türkiye Bankalar Birliği nezdindeki Bireysel Müşteri Hakem Heyetine
başvurabileceğini, uyuşmazlıkların çözümü için ayrıca Tüketici Hakem Heyetine/Tüketici Mahkemelerine ilgili
mevzuatı ile öngörülen süre içerisinde başvurabileceğini,
13. Tasarruf mevduatının, Bankacılık Kanunu hükümleri ile Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları İle Tasarruf
Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öngörülen tutar
kadar kısmının sigorta kapsamında olduğunu, işbu sözleşmenin imzası tarihinde, Bankanın yurtiçi şubelerinde
açtırmış olduğu TL veya TL cinsinden tasarruf mevduatı ile tasarruf mevduatı niteliğini haiz altın depo ve döviz
tevdiat hesaplarının yüzbin TL’ye kadar olan kısmının sigorta kapsamında olduğunu,
14. Yukarıdaki hükümlerin Banka ile imzalamış bulunduğu …………….. versiyonlu Bankacılık Hizmetleri
Sözleşmesinin (BHS) eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu, bu sözleşmede düzenlenmeyen hususlarda BHS
hükümlerinin geçerli olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
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Tarih:
Müşterinin Adı Soyadı:
Adresi:
Elektronik Posta Adresi:
Telefon Numarası:
Varsa Diğer İletişim Bilgileri:
Şube Kodu-Hesap No:
Döviz Cinsi:
Hesabın Vadesi:
Geçerli Faiz Oranı:
Hesap Açılış Tarihi:

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
BİREYSEL BANKACILIK ÜRÜN BÖLÜMÜ

Serkan Mertayak
Birim Müdürü

Z.Mehmet Tuğtan
Bölüm Müdürü

İşbu Vade Bekletmeyen Hesap Sözleşmesi 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 49. maddesi ile 31 Ocak 2015
tarih, 29253 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği düzenlemelerine
uygun olarak uzaktan iletişim aracıyla (İnternet Şube/İşCep) akdedilmiştir. Banka ve müşteri arasında ayrıca yazılı bir sözleşme
imzalanmayacak olup, işbu sözleşme metni Müşteri’nin Banka’ya bildirdiği elektronik posta adresine gönderilecektir. Müşteri’nin
işbu sözleşme metnini bilgisayarına ya da diğer elverişli aygıtlara indirmek (kaydetmek) suretiyle muhafaza etmesi de mümkündür.
Sözleşme ilişkisi devam ettiği müddetçe, müşteri herhangi bir ücret ödemeksizin işbu sözleşmenin kâğıt üzerinde yazılı bir
örneğinin verilmesini talep edebilir.

Sayın Müşteri,
İşbu Vade Bekletmeyen Hesap Sözleşmeniz Bankamız kayıtlarındaki elektronik posta adresiniz olan xyz@abc.com.tr’ye
gönderilecektir. Vade Bekletmeyen Hesap Sözleşmenizin bundan farklı bir elektronik posta adresine gönderilmesini seçtiyseniz
belirtmiş olduğunuz diğer elektronik posta adresine aşağıda yer verilmiştir.
……………@……………
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 49. maddesi ile Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler
Yönetmeliği'nin ilgili düzenlemeleri çerçevesinde, Vade Bekletmeyen Hesap Sözleşme’nizden, kurulduğu tarihten (sözleşmenin
bütün şartlarının kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verildiği tarihin sözleşmenin kurulduğu tarihten daha sonra
olması durumunda ise müşterinin sözleşmenin bütün şartlarını edindiği tarihten) itibaren herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve
cezai şart ödemeksizin 14 gün içinde cayma hakkı bulunmaktadır. Bu süre içinde cayma bildiriminde bulunulmadığı takdirde
cayma hakkı kaybedilecektir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi içinde yazılı olarak veya kalıcı veri
saklayıcısı ile Bankaya yöneltilmesi gerekmektedir. Vade Bekletmeyen Hesabınızı Şubelerimiz, İnternet Şubemiz ve İşCep
aracılığıyla kapatarak cayma hakkınızı kullanabilirsiniz. Şubelerimizin adres bilgilerine www.isbank.com.tr adresindeki “Şube ve
Bankamatikler” başlığından ulaşmanız mümkün olup, cayma bildirimini Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/Beşiktaş
34330 İstanbul/Türkiye adresine, +90 850 724 0 724 numaralı telefona, isbankasi@hs02.kep.tr e-posta adresine de yapabilirsiniz.
İşbu sözleşme müşteri tarafından Türkiye İş Bankası A.Ş. (İnternet Şubesi/İşCep) üzerinden görüntülenmiş ve onaylanmıştır.
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