
DEĞİŞKEN HESAP SÖZLEŞMESİ 

Müşteri, aşağıdaki hükümlerin Banka ile imzalamış bulunduğu Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesinin ayrılmaz bir 

parçası olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

1. Faiz ödemesi yapılan dönemler, hesabın vadesi anlamına gelmez. Vade, hesabın temdit edilmesi için tespit 

edilen tarihi ifade etmektedir. 

2. Tatil gününe rast gelen faizler, bir sonraki iş günü ödenecektir. 

3. Faiz, müşteriye ait bir vadesiz TL hesaba yatırılacaktır. 

4. Hesaba açılış tarihinden sonra para yatırılması, sadece vade bitim tarihinden 1 hafta önce mümkün olacaktır. 

Yatırılan ilave tutara faiz yürütülmeyecektir. 

5. Vade bitiminde aksine bir talimat yoksa hesap; aynı vade ile ve o tarihte geçerli olan koşullar ile devam 

edecektir. 

6. Vade tarihinden önce anaparadan çekiliş yapılmayacaktır. 

7. Müşterinin tek taraflı iradesi ile vadeden önce hesap kapatılmayacaktır. 

8. Bankanın hesabın kapatılmasını kabul etmesi halinde, daha önceden ödenmiş faizler ve bu faizlerden 

kaynaklanan vergi farkı, müşteri tarafından bankaya ödenecektir. Müşteri, Bankanın bu tutarları kendisine 

ödenecek paradan kesmeye yetkili olduğunu, önceki ara dönemlerde hak edilmiş faiz dolayısıyla ilgili kamu 

otoritesine yatırılan vergi ve diğer yasal yükümlülüklerin Bankaca iadesinin söz konusu olmadığını, Bankanın bu 

konuda herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, doğabilecek her türlü masrafın kendisine ait olduğunu 

kabul ve beyan eder. 

9. TR LIBID oranlarının yayımlanma saati ile paralel olarak Banka sisteminde 11.30–12.30 saatleri arasında faiz 

oranları güncellenmekte olduğundan; 11.30–12.30 zaman diliminden önce açılan hesaplar bir önceki günkü faiz 

oranları üzerinden, 11.30–12.30 saatleri arasındaki güncelleme sonrasında açılan hesaplar ise yeni faiz oranları 

üzerinden faizlendirilecektir. 

10. Hesap TR LIBID’e endeksli olup TR LIBID +/- Marj üzerinden faize konu olacaktır. Vade süresi içerisinde her bir 

dönemde, ara dönem başlangıç tarihlerinde geçerli olan TR LIBID +/- Marj kullanılacaktır. TR LIBID oranı piyasa 

koşullarına göre değişmekte olup, her bir dönemde hesap açılış tarihinde geçerli olan marj kullanılacak ve vade 

sonuna kadar marj sabit kalacaktır. 
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