
BİRİKİMLİ HESAP SÖZLEŞMESİ 
Müşteri;  
1- Birikimli Mevduat Hesabının 5 yıl vadeli (ana vade) olarak açılabilen ve kendi tercihine göre vadesiz mevduat hesabından aylık 
ya da 3 aylık periyotlarla düzenli para aktarma talimatı verilebilen, TL/USD/EURO cinsinden açılabilen vadeli mevduat hesabı 
olduğunu, 
2- Birikimli Mevduat Hesabına faiz tahakkuklarının her yılın sonunda (ara vade) gerçekleştirilmekte olduğunu, faiz tahakkuklarının 
ara vade başlarında anaparaya ekleneceğini ve nihai faiz ödemesinin 5 yıllık ana vadenin sonunda gerçekleştirileceğini,  
3- Birikimli Mevduat Hesabının ana vadesinin 5. yılın sonunda dolacağını ve aksi bir talimatı yoksa Birikimli Mevduat Hesabının 
aynı vade ve koşullar ile ve o tarihte geçerli olan faiz oranı ile devam edeceğini, 
4- Faiz tahakkuklarının tatil gününe denk gelmesi durumunda tahakkuk tarihi olarak tatil gününün esas alınacağını, 
5- Birikimli Mevduat Hesabının faiz oranının açılış anında ve sonraki yıllarda ara vade başlarında Banka’da geçerli en yüksek yıllık 
İnternet Şube ilani faiz oranı olarak belirleneceğini ve ödeme günlerinde yatırılan tutarların söz konusu faiz oranı ve vadeye kalan 
gün sayısı üzerinden faize konu olacağını, 
6- Birikimli Mevduat Hesabına vadesiz mevduat hesabından gerçekleştirilecek minimum düzenli aktarma tutarının bugün itibariyle 
50 TL/USD/EUR, azami düzenli aktarım tutarının ise 10.000 TL/USD/EUR olarak belirlendiği,  
7- Birikimli Mevduat Hesabına, vadesiz mevduat hesabından periyodik olarak aylık ya da 3 aylık dönemlerde düzenli aktarma 
talimatı vermesinin mümkün olduğunu, 
8- Düzenli aktarma günlerinin tatile denk gelmesi halinde aktarma işleminin tatil gününde gerçekleştirileceğini,  
9- Birikimli Mevduat Hesabı uygulaması kapsamında ara ödemenin mümkün olmadığını ve düzenli aktarma talimatının yalnızca 
tarafınızca belirlenen günlerde gerçekleştirileceğini; anılan günlerde minimum düzenli aktarma tutarına ilave olarak, düzenli 
aktarma tutarının altında kalmayacak miktarda ilave para yatırma yetkisinin olduğunu,  
10- Vadesiz mevduat hesap bakiyesinin kısmen ya da tamamen müsait olmaması yahut yukarıdaki 9 no’lu maddede belirtilen 
şekilde tarafınca ilave ödeme yapılmaması sebebiyle üst üste 3 kez ödeme talimatının gerçekleştirilememesi halinde Birikimli 
Mevduat Hesabının otomatik olarak kapatılacağını ve faizli bakiyenin vadesiz mevduat hesabına aktarılacağını, 
11- Ana vade tarihinden önce para çekilişi yapılması halinde Birikimli Mevduat Hesabının otomatik olarak kapatılacağını ve faizli 
bakiyenin vadesiz mevduat hesabına aktarılacağını,  
12- Birikimli Mevduat Hesabının ana vadesinden önce kapatması halinde, daha önceden tahakkuk etmiş faizler ve bu faizlerden 
kaynaklanan vergi farkının kendisinden talep edilmeyeceğini,  
13- Talimat günü 29-30-31 seçilen aylarda, ilgili ayda bu tarih bulunmaması halinde talimatın, ilgili ayın son günü 
gerçekleştirileceğini, 
14- Sözleşmede belirlenen talimat tutarı alt limitlerinin altında olmamak kaydıyla, ödeme günlerinde kısmi tahsilatın mümkün 
olacağını, 
15- Birikimli Mevduat Hesabının ana vadesinin sonunda (5. yılın sonunda) Bankadan konut kredisi kullanması halinde, avantajlı 
faiz oranlarından yararlanmasının mümkün olacağını, 
16-Yukardaki hükümlerin Banka ile imzalamış bulunduğu …………….. tarihli Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesinin (BHS) eki ve 
ayrılmaz bir parçası olduğunu, burada düzenlenmiş hususlarda BHS hükümlerinin geçerli olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 
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