EK-2
GÜNLÜK HESAP SÖZLEŞMESİ
İşbu sözleşme TurkishBank A.Ş. (Banka) ile .........................................(Müşteri)
arasında imzalanmış .............. tarih ve ................ sayılı “Bankacılık İşlemleri, Kredi
Kartları ve Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi”nin ayrılmaz bir parçasıdır.
1. Günlük Hesap O/N (gecelik) vadeli mevduat özelliklerine sahip bir tasarruf mevduatı
hesabıdır.
2. Günlük Hesap’a istendiği gibi ve istenen sıklıkta para yatırılıp çekilebilir. Hesaptan
para çekme veya hesaba para yatırma işlemleri, çalışma günleri içinde TurkishBank
Şubelerinden yapılabilir.
3. Müşteri, EFT ve havale işlemleri için hesabının bulunduğu Şubeye Günlük
Hesap’tan vadesiz hesaba aktarım için talimat verir. İlgili tutar vadesiz hesaba
aktarıldıktan sonra, EFT ve havale işlemleri gerçekleştirilebilir. Vadesiz hesaptan
yapılacak olan EFT ve Havale işlemleri için Müşteri Şubesine talimat vermeli veya
işlemlerini bizzat İnternet Şubesi veya Telefon Şubesi üzerinden gerçekleştirmelidir.
4. Günlük Hesap faizleri günlük bazda hesaplanır ve iş günlerinde hesaba geçer. Faiz
tutarı üzerinden %15 stopaj vergisi kesilir. İş günlerinde saat 17:00'ye kadar hesaba
yatırılan tutarlar aynı gün itibarıyla faiz almaya başlar. Günlük Hesap faizi
kazanabilmek için müşterinin vadesiz hesabında en az 1.000 TL bulunmalıdır.
Müşteri, vadesiz hesabında bulunduracağı sözkonusu 1.000 TL’ye Banka’nın faiz
ödemesi yapmayacağını peşinen kabul eder. Sözkonusu alt limit, Banka tarafından
belirlenir ve Banka bu alt limit tutarını istediği zaman değiştirme hakkını haizdir.
5. Günlük Hesap tatil günlerinde para çekme veya para yatırma işlemlerine izin
vermez.
6. Banka, ilk kez Günlük Hesap açan müşterilere, TCMB’ye bildirilen “asgari” ve
“azami” faiz oranları arasında kalmak şartıyla, farklı bir faiz oranı uygulayarak “Hoş
geldin faizi” verebilir. Banka’nın böyle bir faiz oranı uygulaması halinde, Banka’nın
belirleyeceği bir süreyle, hesapta bulunan tutar için “Hoş geldin faiz oranı”
işleyecektir. Müşteri, Hoş geldin faizinden sadece bir kez ve ilk kez hesap açtırırken
yararlanabilecektir. Hoş geldin faiz oranının uygulanma süresi, hesapta bakiye
olmasa dahi hesabın açılması ile başlar. Hesaba para yatırılmayan günler için,
Müşteri herhangi bir faiz talebinde bulunamaz. Hoş geldin faiz oranı işleme süresi
bittikten sonra, hesaba verilecek gecelik faiz oranları, Banka’ca güncellenecektir.
7. Günlük Hesap’ta müşterilere uygulanan faiz oranı, Banka tarafından TCMB’ye
bildirilen “asgari” ve “azami faiz oranları” arasında kalmak şartıyla, Günlük
Hesap’lardaki müşteri mevduatının toplam büyüklüğüne göre farklılık gösterebilir.
Banka, mevduat hesaplarına uygulayacağı asgari faiz oranlarını, şubelerinde ve
internet sitesinde ilan eder. Günlük Mevduat Hesap sahibi müşteriler, hesaplarına
uygulanan faiz oranlarını İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı ve şubelerden
öğrenebilirler.
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8. Müşteri, Banka’nın belirlediği sayıda Günlük Hesap açabilir. Hesaplara uygulanacak
faiz oranı tüm bu hesapların toplam bakiyesi ve ilk açılan Günlük Hesap koşulları
dikkate alınarak belirlenir. İlk açtırılan Günlük Hesap sonrasında açılan Günlük
Hesaplar, bu ilk açılan hesaba bağlı olarak işleyecektir.
9. Banka, Günlük Hesap sahiplerinin hesaplarını görüntüleyebilmeleri amacıyla İnternet
ve Telefon Şubesi tanımlamalarını yapacaktır.
10. Günlük Hesap Ürün Şartları:
Müşteri, iş günlerinde saat 17:00'ye kadar hesaba yatırılan tutarlar üzerinden aynı
gün itibarıyla faiz almaya başlar. Günlük Hesap faizi kazanabilmek için müşterinin
vadesiz hesabında en az 1.000 TL bulunmalıdır.
Günlük Hesap Tanışma Faiz Oranları:
Müşteri ilk 30 gün için bu faiz oranlarını alacaktır.
Tutar
0-1.000 TL
1.001 TL- 250.000 TL
250.001 TL ve üzeri

Faiz Oranı
%0,00
%....
%....

Vade
30 Gün
30 Gün
30 Gün

Günlük Hesap Liste Faiz Oranları:
Müşteri ilk 30 günden sonra bu faiz oranlarını alacaktır.
Tutar
0-1.000 TL
1.001 TL- 250.000 TL
250.001 TL ve üzeri

Faiz Oranı
%0,00
%....
%....

11. Masraf Tarifesi
Günlük Hesap kullanımı sürdüğü müddetçe; müşterinin işlemlerinden ve
hesaplarından EFT, havale ve hesap işletim ücreti kesilmez. Müşterinin diğer
Bankacılık işlemleri, Bankamız Ürün ve Hizmet Ücret Tarifesi üzerinden
ücretlendirilir.
Tarih: .... / ..... / .....

Tarih: .... / ..... / .....

Müşteri Adı – Soyadı

TURKISHBANK A.Ş.

.....................................................

.............................. ŞUBESİ

İmzası

Yetkili Kaşe ve İmzalar

......................................................

......................................................

TurkishBank A.Ş.
Valikonağı Cad. No:1 Nişantaşı – Şişli İstanbul
Telefon: (212) 373 63 73 Faks: (212) 225 03 55 Mersis No: 8415383736628880
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