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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 Şube, 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 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 Hesabın da standart vadeli hesaba dönüştürülemeyeceğini, 

12. 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. 

 
 

Tarih:            
İmza:          İmza: 
 

         TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 
    
Müşteri Adı-Soyadı:  
Döviz Cinsi: 
Şube Kodu-Hesap No: 
Hesabın Vadesi:       
Faiz Oranı:   
Hesap Açılış Tarihi:       
 

   
  Kutu içerisindeki ifadenin el yazısı ile yazılarak imzalanması rica olunur. 

Sözleşmenin bir nüshasını elden teslim aldım. 

 


