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ÜÇ PARA  BĠRĠMLĠ HESAP SÖZLEġMESĠ BĠLGĠLENDĠRME FORMU 

 

ĠĢbu Bilgi Formuyla, Bankamız ile MüĢteri  arasında akdedilecek olan ÜÇ 
PARA  BĠRĠMLĠ HESAP SÖZLEġMESĠ’nde yeralan Üç Para Birimli Hesap 
Ürünü hakkında ve ayrıca Bankamız Genel ĠĢlem KoĢullarının kullanıldığı 
konusunda bilgi vermek, Bilgi Formu'nun ekinde Banka lehine Genel ĠĢlem 
KoĢullarını içeren ÜÇ PARA  BĠRĠMLĠ HESAP SÖZLEġMESĠNĠ  müĢteriye 
teslim etmek, Genel ĠĢlem KoĢulları'nın varlığı hakkında açıkça bilgi verip, 
bunların içeriğini öğrenme imkanın sağlanması amaçlanmıĢtır. 

 

Üç Para Birimli Hesap Ürünü Hakkında Bilgi 
 

 Üç Para Birimli Hesap Minimum 32 gün süreli  açtırılabilir.  
 Üç Para Birimli Mevduat hesabı TL, USD, EUR  cinsinden açılabilir ve 

sadece bu para birimleri arasında dönüĢüm yapılabilir. 
 Hesap açma alt limiti 100,000 USD ve karĢılığı TL/EUR 'dur. 
 Hesap açılıĢı tek bir para birimi ile gerçekleĢtirilebilir. 
 Para birimi değiĢiklikleri, bakiyenin tümü veya bir kısmı ile istenilen 

sayıda yapılabilir. 
 Her bir para birimi için hesap açılıĢ tarihindeki Üç Para Birimli Hesap faiz 

oranı baz alınır ve bu faiz oranı sözleĢme süresi boyunca geçerlidir. Ġlgili 
para birimleri için günlük olarak faiz tahakkuk ettirilir. 

 Mevduat tutarının belli bir yüzdesi üzerinden açılıĢ komisyon tutarı alınır. 
AçılıĢ komisyonu ve açılıĢ komisyonuna iĢleyen faiz sözleĢme süresi 
sonunda iade edilir (erken çıkıĢ olmaması durumunda). AçılıĢ 
komisyonuna, hesap açılıĢında ilgili para birimi için belirlenen Üç Para 
Birimli Hesap faiz oranı üzerinden faiz tahakkuk ettirilir. 

 Hesaptan erken çıkıĢ olması durumunda; her bir para birimi için anapara 
ile birlikte biriken faizin ödemesi yapılır, ancak açılıĢ komisyon tutarına 
faiz yansıtılmaz ve açılıĢ komisyonu iadesi yapılmaz. 

 Üç Para Birimli Hesap müĢteri ile mutabık kalınan vade sonunda 
otomatik olarak temdit edilmez. Her vade bitiminde Üç Para Birimli 
Hesap için yeniden fiyatlama yapılır. 

 

EKTE TARAFINIZA BĠR SURETĠ SUNULAN ÜÇ PARA  BĠRĠMLĠ HESAP 
SÖZLEġMESĠ, BANKA LEHĠNE OLMAK ÜZERE AġAĞIDAKĠ GENEL ĠġLEM 
KOġULLARI’nı TAġIMAKTADIR. 

1.  Üç Para Birimli Hesap açılıĢında MüĢteri'den "Üç Para Birimli Hesap 
AçılıĢ Komisyonu" tahsil edilir.  Banka ilgili komisyon oranını önceden 
MüĢteri'ye bildirmek kaydıyla değiĢtirebilir, komisyon hesap açılıĢ 
sırasında MüĢteri'nin hesabından resen tahsil edilir. 

2. MüĢterinin taahhüdüne uyması halinde, Banka tarafından, Üç Para Birimli 
Hesap Komisyonu ve iĢleyen faizi MüĢteri'ye iade edilir.  
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3.  MüĢterinin Çok Para Birimli Hesabı’nı taahhüt süresinden önce kısmen 
veya tamamen bozması ve/veya  kısmen veya tamamen mevduatını 
çekmesi  halinde ise   her bir para birimi için anapara  ile birlikte biriken faiz 
MüĢteri’ye ödenir. Ancak  MüĢteri’ye açılıĢ komisyonu iadesi yapılmaz söz 
konusu Hesap Komisyonu erken kapama cezası olarak Banka tarafından 
resen müĢteri hesabından tahsil edilir.  

4.  MüĢteri, Hesap Komisyonu’nun Banka’ya erken kapama cezası nedeniyle 
taahhüt süresi boyunca  rehinli olduğunu, böyle bir durumda ise  gerek 
hesap komisyonu gerekse hesap komisyonuna iĢleyecek olan faizi hiç bir 
Ģekilde talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.  

5. ÜÇ PARA  BĠRĠMLĠ HESAP SÖZLEġMESĠ ve uygulanmasından  
kaynaklanan her türlü vergi, resim, harç ve sair yasal yükümlülükler, 
MüĢteri tarafından karĢılanacaktır.  

6. Hesapla ilgili döviz kurlarındaki değiĢim nedeniyle MüĢterinin  
uğrayabileceği her türlü zarar ile her türlü kar tamamen müĢteriye aittir. 
Banka bu sözleĢme kapsamında MüĢteriye herhangi bir danıĢmanlık hizmeti 
vermemekte olup, bu nedenle bir yükümlülüğü de doğmamaktadır.    

Ġki nüsha olarak düzenlenmiĢ olan iĢ bu SÖZLEġME ÖNCESĠ 
BĠLGĠLENDĠRME FORMU’nun bir nüshası ve ekindeki ÜÇ PARA BĠRĠMLĠ 
HESAP SÖZLEġMESĠ’NĠ incelemek ve menfaatime aykırı olabilecek 
maddeleri öğrenmek amacıyla elden teslim aldım. 
 
AD SOYAD :       
ĠMZA :       
TARĠH:       
 

 

Ticaret Unvanı: Turkland Bank A.ġ.  
Ticaret Sicil Numarası: 281462 
ĠĢletmenin Merkezi:  Ġstanbul 
Web Adresi: www.tbank.com.tr 

 


