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BANKACILIK H İZMET SÖZLE ŞMESİ EKİ (AVANTAJLI HESAP 
ÜRÜN FORMU) SÖZLEŞMESİ 

Bir tarafta Turkland Bank A.Ş. (“Banka” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta 
.................................................................................................. (“Müşteri” olarak anılacaktır), 
Avantajlı Hesap ürünü için aşağıdaki şartlarda anlaşmıştır. 

1-Avantajlı Hesap gerçek kişi müşterilere ve TL para cinsinden açılacaktır.  Müşteri ve Banka 
;Banka’nın belirleyeceği alt limitlerin üzerinde olmak kaydıyla Müşteri tarafından belirlenen 
limit üzerindeki hesap bakiyesinin, gün sonunda vadeli hesaba aktarılması  ve bu hesaba faiz 
tahakkuklarının gecelik olarak yapılması, gün başında da vadeli mevduatın temditi ile tutarlar 
vadesiz mevduat hesabına geri dönmesi hususunda mutabakata varmışlardır. Bu ürün her türlü 
bankacılık işleminin yapılabildiği bir vadesiz hesap ile faiz tahakkuklarının yapıldığı bir vadeli 
mevduat hesabından oluşur. 

2- Müşterinin  bu ürüne bağlı açık en fazla bir adet hesabı olacaktır. 

Hesabı açmak için gerekli olan asgari ve azami tutarları belirleme ve değiştirme hakkı Banka’ 
ya ait olup bu Ek Sözleşmeyi imzalamakla Müşteri, bu hususu kabul eder.  

3- Hesaptan para çekme veya hesaba para yatırma işlemleri, çalışma günleri içinde şubelerden 
veya internet aracılığıyla EFT/havale sisteminin işlediği saatler arasında yapılabilecektir. Tatil 
günlerinde Avantajlı Hesaba para yatırılması halinde, faiz, izleyen ilk işgününden itibaren 
işlemeye başlayacaktır.Faiz hesaplamasında küsuratlı bir rakamın ortaya çıkması halinde, 
rakam virgülden sonraki iki haneye yuvarlanacak ve yeni faiz hesaplaması bu rakam üzerinden 
yapılacaktır. 

4- Banka dilediği takdirde Avantajlı Hesap’ın açıldığı tarihten başlayarak, Bankanın 
belirleyeceği bir süreyle sınırlı olarak hesapta bulunan tutar için “Hoş Geldin Faiz Oranı” olarak 
adlandırılan bir faiz oranı işletebilecektir. “Hoş Geldin Faiz Oranı” geçerlilik süresi, hesapta 
para olmasa dahi hesabın açılması ile başlar. Hesaba para yatırılmadığı günler için müşteri faiz 
talebinde bulunamaz. Hoşgeldin faizinin bitim tarihinden itibaren normal Avantajlı Faiz Oranı 
geçerli olacaktır. Müşteri “Hoş Geldin Faiz Oranı”ndan sadece kampanya dönemlerinde ve 
sadece bir kez ve ilk kez hesap açtırırken yararlanabilecektir. 

Hoşgeldin faizinin bitim tarihinden itibaren Avantajlı Hesap Faizi geçerli olacaktır.Bankanın, 
hesap açılışında belirlenen minimum vadesiz alt limit tutarını serbestçe değiştirme hakkına 
sahip olduğu hususunda Müşteri ile mutabakata varmışlardır.  

Vadesiz hesaptan Banka tarafından serbestçe belirlenecek olan alt limitin üzerinde olmak 
kaydıyla Müşteri tarafından belirlenen limitin üzerinde olan ve gün sonunda vadeli hesaba 
aktarılan bu tutar arttıkça, vadeli hesaptaki tutara işleyecek olan faiz oranını Banka’nın 
serbestçe değiştirme hakkına sahip olduğunu Müşteri kabul eder. Müşteri ;Bankanın dilediği 
zaman  tek taraflı olarak asgari ve azami limitini belirleyeceği  meblağı vadesiz hesabında 
avantajlı hesap ürünününden faydalandığı sürece bulundurmayı kabul beyan ve taahhüt eder. 
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5- Müşteri gün içerisinde para çekme ve yatırma imkanına sahiptir. Müşteri’nin her günün 
sonunda hesabında gördüğü bakiyeye Avantajlı Hsap için belirlenen özel günlük faiz oranından 
günlük faiz işletilecektir. Banka’nın belirleyeceği gün sonu saatinden sonra Müşteri’nin 
Avantajlı Hesabına gelen tutarlar vadeli hesaba dahil olmayacak ancak Avantajlı Hesabından 
yapılacak olan her türlü tasarruf dikkate alınacaktır.  

6- Müşteri EFT/Havale işlemi yapabilir, ileri tarihli EFT/havale talimatı verebilir. 

7-Müşteri, vadesiz hesabının açılış günü de dahil olmak üzere vadesiz hesabına gün içerisinde 
para girişi ve para çıkışı yapabilecek ancak gün sonundan gün başına kadar geçen süre 
içerisinde Avantajlı Hesap özelliği taşıyan vadeli hesabına para girişi ve para çıkışı 
yapamayacaktır. Avantajlı Hesap, Müşteri’ nin vadesiz hesabı altında takip edilecektir.  

8- Gecelik olarak yapılan faiz tahakkukları nedeniyle doğacak stopaj, vergi, fon vs. yasal 
sorumluluklar Müşteri’ye ait olup ek talimatına gerek olmaksızın hesaplarından tahsil 
edilecektir. Banka’da uygulanan diğer masraf ve ücret kalemleri de Müşteri’nin imzaladığı 
Bankacılık Hizmet Sözleşmesi çerçevesinde tahsil edilecektir.  

Müşteri Banka’nın Avantajlı Hesap özelliği taşıyan hesabından hesap işletim ücretinin 
tahsilatını yapılabileceğini kabul eder. Bu hususta Bankacılık Hizmet Sözleşmesindeki 
hükümler geçerli olacaktır.  

09- Müşteri’nin Banka nezdindeki hesaplarına, varlıklarına bir takyidat (haciz, tedbir, rehin 
v.b.) gelmesi halinde, Avantajlı Hesap özelliği olan hesabına da yasal blokelerin/kısıtların 
geldiği ilgili gün faiz kazancını elde edemeyeceğini peşinen kabul ve beyan eder. Bu hususta 
Bankacılık Hizmet Sözleşmesindeki hükümler geçerli olacaktır.  

Bu Ek Sözleşme Müşteri’nin imzaladığı/imzalayacağı Bankacılık Hizmet Sözleşmesi’nin 
ayrılmaz bir parçası ve eki olup, bu Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, Sözleşme’nin 
feshi ve sona erme şartları dahil Bankacılık Hizmet Sözleşmesi hükümleri uygulanacaktır.  

Mesafeli olarak uzaktan iletişim aracı ile işlem yapılması durumunda bu doküman ıslak imzaya 
gerek olmadan elektronik ortamda onaylanır. Uzaktan iletişim aracı ile yapılan mesafeli 
işlemler dışında yapacağınız işlemlerde yazılı olarak ıslak imza atmak sureti ile isleme taraf 
olmanız mümkündür. 

Tarih: 

Müşteri Ad-Soyad: 

Kaşe-İmza:        

       

Ticaret Unvanı: Turkland Bank A.Ş.  
Ticaret Sicil Numarası: 281462 
İşletmenin Merkezi:  İstanbul 
Web Adresi: www.tbank.com.tr 


