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MAKSİMUM VADELİ HESAP TALİMATI  
 

SOS (Sınırsız Otomatik Servis) kapsamında adıma Maksimum Vadeli Hesap açılmasını ve talimata konu ödemelerimin SOS 
aracılığıyla işbu talimatın 5.maddesinde yer verilen sıralama ile gerçekleştirilmesini rica ederim. 
 

İşbu talimatım kapsamında; 
 
1- Her işgünü Maksimum Vadeli Hesap kapsamında belirlenen vadesiz hesabımda (ödeme hesabı) saat 15:30 itibariyle mevcut 

bakiyenin asgari limitin üzerinde olan kısmının Maksimum Vadeli Hesabıma aktarılarak bir günlük vadeli mevduat olarak 
değerlendirileceğini, 

2- İşbu talimat tarihi itibari ile asgari limitin 500 TL olduğunu, asgari limitin Bankaca tek taraflı olarak belirlenebileceğini ve bu tutarın 
günün koşullarına göre artırılıp azaltılabileceğini, belirlenen limitlerin sms/e-posta yöntemiyle bildirileceğini veya isbank.com.tr 
üzerinden duyurulacağını, 

3- Maksimum Vadeli Hesabımın tasarruf nitelikli, TL cinsinden ve bir günlük mevduat hesabı olarak çalışacağını, 
4- Maksimum Vadeli Hesap açmak istemem halinde öncelikle SOS (Sınırsız Otomatik Servis) talimatı oluşturmam gerektiğini, 
5- SOS ve Maksimum Vadeli Hesabım kapsamında; talimat hesabı olarak tanımlanan vadesiz hesap bakiyesi, yatırım hesabı 

serbest bakiyesi, yatırım hesabında bulunan ve Bankaca SOS uygulamasına dahil edilmesi uygun görülmüş olan yatırım fonları, 
Maksimum Vadeli Hesap bakiyesi ve kredili mevduat hesabı serbest limitimin sırasıyla devreye gireceğini, 

6- Maksimum Vadeli Hesabıma, Maksimum Vadeli Hesap Talimatı kapsamında vadesiz mevduat hesabımdan sistem tarafından 
günde bir kez gerçekleştirilecek süpürme işlemi dışında para girişi yapılamayacağını, (Süpürme işlemi vadesiz hesaptan saat 
15:30’da asgari limitin altında kalmayacak şekilde müşteri tarafından belirlenecek tutarın üzerindeki bakiyenin vadeli hesaba 
sistem tarafından aktarılması işlemidir.)  

7- Faiz tahakkuklarının yalnızca iş günlerinde 00:00-08:00 arasında gerçekleştirileceğini ve faiz tahakkukunun Maksimum Vadeli 
Hesabımın işlemin gerçekleştirildiği andaki bakiyesi üzerinden yapılacağını,  

8- Maksimum Vadeli Hesabıma tahakkuk eden faizlerin anaparaya ekleneceğini, 
9- Hafta sonlarında ve resmi tatillerde Maksimum Vadeli Hesabıma süpürme işlemi yapılamayacağını, 
10- Hafta sonlarında ve resmi tatillerde Maksimum Vadeli Hesabımın temdit işleminin gerçekleştirilemeyeceğini, faiz tahakkukunun 

tatil sonrası ilk iş günü ve tatilin son gününde tahakkuk saatindeki bakiye üzerinden yapılacağını, 
11-  Maksimum Vadeli Hesabımın açılışında; şahsıma ait tasarruf nitelikli vadesiz TL mevduat hesabı olacak şekilde bir ödeme 

hesabı belirleyeceğimi, 
12- Şube kanalında Maksimum Vadeli Hesabımın teselsüllü müşterek hesap olarak açılabileceğini (hesap sahiplerinden her birinin 

birbirinden bağımsız olarak ayrı ayrı işlem yapmalarının mümkün olduğunu), Şube dışı kanallar üzerinden Maksimum Vadeli 
Hesabımın yalnızca tek kişilik olarak açılabileceğini, 

13- Maksimum Vadeli Hesabımın teselsüllü müşterek hesap olarak açılmasını talep etmem halinde seçilecek ödeme hesabımın 
Maksimum Vadeli Hesap açılacak müşterilere ait bir müşterek vadesiz TL hesabı olarak belirlenebileceğini, 

14- Ödeme hesabı olarak teselsülsüz müşterek hesaplarımın kullanılamayacağını, 
15- Maksimum Hesap talimatımın bulunması halinde Maksimum Vadeli Hesap açamayacağımı, 
16- Maksimum Vadeli Hesabımın bulunması halinde Maksimum Hesap talimatı veremeyeceğimi, 
17- Teselsüllü olarak açılan Maksimum Vadeli Hesabımın teselsülsüz hale dönüştürülemeyeceğini, 
18- Teselsüllü olarak açılan Maksimum Vadeli Hesabımın hesap sahiplerinin sonradan değiştirilemeyeceğini, 
19- Maksimum Vadeli Hesabıma bağlı ödeme hesabının değiştirebileceğini, tanımlanacak ödeme hesabının başka bir Maksimum 

Vadeli Hesaba bağlı ödeme hesabı olamayacağını ve işbu talimatın 13. Maddesinde belirtilen kuralların burada da geçerli 
olduğunu, 

20- Standart vadeli mevduat hesaplarımın Maksimum Vadeli Hesaba dönüştürülemeyeceğini, aynı şekilde Maksimum Vadeli 
Hesabımın da standart vadeli hesaba dönüştürülemeyeceğini, 

21- Ödeme hesabı olarak seçilmiş vadesiz TL mevduat hesabımı Maksimum Vadeli Hesabım açık olduğu sürece 
kapatamayacağımı, 

22- Maksimum Vadeli Hesabımı kapatmam halinde SOS talimatımın iptal olmayacağını, 
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23- Maksimum Vadeli Hesap bakiyemin 100.000 TL’nin üzerine yalnızca hesaba tahakkuk eden faizler sebebiyle çıkabileceğini, 
Maksimum Vadeli Hesap üst limitinin Bankaca tek taraflı olarak belirlenebileceğini ve bu tutarın günün koşullarına göre artırılıp 
azaltılabileceğini, belirlenen limitlerin sms/e-posta yöntemiyle bildirileceğini veya isbank.com.tr üzerinden duyurulacağını, 

24- Maksimum Vadeli Hesap bakiyemin Bankanın ilgili gün için tutar dilimleri bazında isbank.com.tr’de ilan edilen faiz oranları 
üzerinden faizlendirileceğine ve Maksimum Vadeli Hesap bakiyemin işbu talimat tarihi itibari ile 500 TL altında olması halinde 
faize konu olmayacağını,  

25- Maksimum Vadeli Hesap bakiyemin 100.000 TL üzerine çıkması halinde süpürme işleminin gerçekleşmeyeceğini, 
26- Her iş günü saat 15:30’da yapılacak tarama sonucunda ödeme hesabı bakiyemin bu hesap için belirlediğim asgari limitin altında 

olması durumunda, Maksimum Vadeli Hesap bakiyemden ödeme hesabına para aktarımı sağlanarak ödeme hesabı bakiyemin 
asgari limite tamamlanmaya çalışılacağını, 

27- Yukardaki hükümlerin Banka ile imzalamış bulunduğum …………….. tarihli Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesinin (BHS) ve daha 
önce imzalamış olduğum SOS Otomatik Ödeme Talimatı’nın ayrılmaz bir parçası olduğunu, burada düzenlenmemiş hususlarda 
Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi ve SOS Otomatik Ödeme Talimatı hükümlerinin geçerli olduğunu kabul, beyan ve taahhüt 
ederim. 
 

 
 
Tarih:                                                       
 İmza:                                                                                                                                                                      
                                                                                                    
  
  
Müşteri Adı-Soyadı: 
Şube Kodu-Hesap No: 
Geçerli Faiz Oranı: 
Hesap Açılış Tarihi: 
 
                                              
 

 


