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ALTIN MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ
İşbu ALTIN MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ (“Sözleşme”)
...........................................................................................................................................................
adresinde yerleşik ............................................................................................................ (“Müşteri”) ile
.....................................................................................................................................................................
adresinde yerleşik Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ................................................... Şubesi (“Banka”)
arasında (birlikte “Taraflar”), Müşteri’ye Banka nezdinde aşağıda belirtilen esaslara tabi Altın
Mevduat Hesap’ı (“Hesap”) açılması amacıyla akdedilmiştir. Taraflar, Hesap’ın aşağıdaki hüküm
ve şartlara tabi olduğunu kabul ve beyan eder.
1. Hesap, Hesap Cüzdanında uluslararası standartlarda 24 ayar 1000/1000 olarak “gram”
cinsinden belirtilen tutardaki altının Bankaca Müşteri’ye satışı karşılığında açılır.
2. Hesaptaki altın tutarı Müşteri’ye, Müşteri ile Banka’nın karşılıklı mutabık kalacağı duruma göre,
hesapta bulunan gram cinsinden altının; fiziki altın olarak veya ödeme tarihindeki Banka
tarafından belirlenen Gram Altın Alış Fiyatı üzerinden Türk Lirası veya döviz karşılığı üzerinden
ödenebilir.
3.Hesap’tan Müşteri’ye yapılacak ödemenin fiziken altın olarak yapılması halinde bu ödeme, 1
Kilogram (net 995 gram) ve katlarının teslimi şeklinde yapılabileceği gibi, daha düşük tutarlar için
995/1000 saflıkta 1 ve/veya 5 gramlık külçelerle ve bu gramlık külçelerin ikişerli katları
şeklinde fiziki teslim gerçekleştirilebilir. Banka, Müşteri ile karşılıklı mutabık kalarak fiziki altın
türü ve ödeme şartlarında değişiklik yapabilecektir.
4.Fiziki altınla yapılan ödemelerde, Banka ödeme yaptığı fiziki altın başına, ödeme yapıldığı
tarihte belirlenen bir oranda/tutarda komisyon alır. İşlem anında belirlenen komisyon tutarı
Müşteri’ye, yine işlem anında bildirilir.
5.Hesaptan ödemenin altın cinsinden yapılmasının talep edilmesi halinde bu talebin Bankaya 5 iş
günü öncesinde yazılı olarak bildirilmesi gereklidir.
6.Hesap’a altın yatırılması, daha önce Hesap’tan çekilen gramlık külçelerle gerçekleştirilecek ise,
Banka’ nın internet sitesi, Alo Garanti aracılığı ile ilan edeceği şubelerinde ve ilan edeceği
günlerde, öncelikle anlaşmalı eksperlerce değerlendirilmelidir. Kilogramlık külçe altınların
hesaba yatırılması ise yalnızca İstanbul şubelerinde, Banka süreçleri kapsamında İstanbul Altın
Borsası tarafından standartlara uygunluğu teyit edildikten sonra yapılabilir.
7. İşbu Sözleşme’ de belirlenen esaslar, Sözleşme’nin imza tarihinden itibaren açılacak tüm Altın
Mevduat Hesapları’ nın işleyişi için geçerli olacak olup, açılacak yeni Altın Mevduat Hesapları
için ayrı sözleşme alınmayacaktır.
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8. Müşteri’ nin talebi halinde, işbu Sözleşme’ nin eki olan ve aşağıda yer alan “Düzenli Altın
Birikimi Ödeme Talimatı”nda TL,USD veya Gram olarak belirtilen tutarlarda altın, Banka
tarafından, vadesiz mevduat hesabından veya kredi kartından tahsil edilmek suretiyle nam ve
hesabına satın alınacak, açılacak olan Altın Hesabında depo edilecek ve tahsilatın vadesiz
mevduat hesabından yapılması halinde işlemin her ayın belirtilen gününde, kredi kartından
yapılması halinde ise altın alımına ilişkin çekimlerin hesap kesim tarihinde, altın alımlarının ise
son ödeme gününde gerçekleştirilecektir.
9. Bu hesapla ilgili olarak şubelerde yapılan her işlemde, hesap cüzdanının ibrazı gereklidir.
Şube yetkililerinin imzalarını taşımayan cüzdanlar geçersizdir. Hesap kapatılması işleminin
yerine getirilmesi için hesap cüzdanının Banka’ ya iadesi gereklidir. Cüzdanda yazılı kayıtlarla,
Banka kayıtları arasında bir farklılık olduğunda, Banka kayıtları esas alınacaktır.
10. Müşteri, yukarıda belirtilen adresinin kanuni ikametgâhı olduğunu ve bu adrese yapılacak
tebligatların şahsına yapılmış sayılacağını ve yeni ikametgâhını noter kanalı ile Banka'ya
bildirmediği takdirde yukarıdaki ikametgâhına yapılacak tebligatın geçerli olacağını kabul ve
beyan eder.
11. İşbu Sözleşme, Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi'nin eki ve ayrılmaz bir parçası olup, bu
Sözleşme’de hüküm bulunmayan hallerde Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi’nin hükümleri işbu
Hesap için de geçerliliğini koruyacaktır. Banka, ilgili para birimlerinden Minimum Ödeme Tutarı
miktarını değiştirme hakkını saklı tutar.
Aşağıda yer alan beyanı EL YAZINIZ ile belirtiniz.
“Sözleşmenin bir örneğini teslim aldım.’’

MÜŞTERİ
ADI – SOYADI / UNVANI

: _____________________________

TCKN / YKN / VKN

: _____________________________

SÖZLEŞME TARİHİ

: ____________________________

MÜŞTERİ / YETKİLİ İMZASI

:
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