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ÇOK PARA BİRİMLİ HESAP SÖZLEŞMESİ
İşbu Çok Para Birimli Hesap Sözleşmesi (“Sözleşme”)
................................................................................................................................................... adresinde
yerleşik .............................................................................................................. (“Müşteri”) ile
.................................................................................................................................................. adresinde
yerleşik Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ........................................................................ Şubesi (“Banka”)
arasında Müşteri’ye Banka nezdinde aşağıda belirtilen esaslara tabi Çok Para Birimli Hesap açılması
amacıyla akdedilmiştir. Taraflar, işbu Sözleşme’nin aşağıdaki hüküm ve şartlara tabi olduğunu kabul
ve beyan eder.
Sözleşme’ ye konu her bir Çok Para Birimli Hesap açılışında hesabın açılış tutarı, para birimleri, vade,
faiz oranı ve diğer bilgiler için hesap açılış anında Banka ile Müşteri mutabık kalacaktır. Müşteri, en az
2 en fazla 3 para birimi seçecek ve açtığı hesabı Banka ile Müşteri’ nin hesap açılışında mutabık
kalacakları şart ve koşullara bağlı kalarak en az 1 (bir) en fazla 6 (altı) aylık vade aralığında olmak üzere
kullanacaktır.
Sözleşme tahtında tanımlanmış olan Vade deyimi, Sözleşme’de bahsi geçen günlük olarak faiz işleyen
hesapların vadelerine ilişkin olmayıp, Sözleşme’ye konu Çok Para Birimli Hesap ürünü tahtında
Müşteri tarafından belirlenebilecek farklı para birimlerine Banka tarafından işletilecek Banka ile
Müşteri’ nin hesap açılışında mutabık kalacakları faiz oranlarının geçerli olacağı süreyi belirlemeye
yöneliktir.
1. Müşteri’nin hesap açılışında belirleyeceği para birimlerinden tercih ettiği bir para birimi üzerinden,
Banka tarafından o tarihte belirlenecek olan minimum hesap açılış tutarını (“Açılış Bakiyesi”) yatırması
halinde, Banka nezdinde ilgili para biriminden günlük faiz işleyen bir mevduat hesabı açılacaktır.
Hesap açılış anında müşteri tarafından belirlenecek diğer para birimlerinden günlük faiz işleyen
mevduat hesapları, ilgili para birimlerine virman yapıldıkça (“Dönüşüm”) açılır. Belirlenen para birimleri
arasında, Banka ile Müşteri’ nin hesap açılışı anında mutabık kalacakları Vade süresince istenilen
sayıda virman yapılabilecek, açılışta veya virmanla oluşturulan günlük faiz işleyen mevduat hesapları
söz konusu Vade süresince açık kalacaktır.
2. Açılış Bakiyesi için hesap açılış anında, diğer para birimleri içinse ilk virman işleminde günlük faiz
işleyen mevduat hesaplarının bağlı olduğu vadesiz hesaplar belirlenir. Günlük faiz işleyen mevduat
hesaplarında yer alan anapara ve faiz tutarları vade sonunda söz konusu vadesiz hesaplara
aktarılacaktır.
3. Müşteri’nin seçeceği para birimlerinden açılmış olan günlük faiz işleyen mevduat hesaplarına Banka
ile Müşteri’ nin hesap açılışında mutabık kalacakları faiz oranları Vade boyunca Banka tarafından
günlük olarak işletilecek ve tahakkuk ettirilen söz konusu faiz tutarları Banka nezdinde blokeli olarak
tutulacaktır.
Tahakkuk eden faiz tutarları, Banka ile Müşteri’ nin hesap açılışında mutabık kalacakları Vade boyunca
Banka nezdinde blokeli olarak kalacaktır. Hesap açılışında Müşteri’ nin belirleyeceği para birimlerinden
açılan günlük faiz işleyen mevduat hesaplarında yer alan bakiyeler ile Banka ile Müşteri’ nin hesap
açılışında mutabık kalacakları Vade süresince günlük tahakkuk eden faiz gelirleri, mutabık kalınacak
Vade süresi dolmadan kısmen veya tamamen çekilmesi yahut bu ürün tahtında açılan hesaplar
haricinde bir hesaba virmanlanması halinde, işbu Sözleşme’ nin 4. maddesinde yer alan hükümlerle
bağlıdır.
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4. Müşteri’nin Vade’nin sonuna kadar bekleyerek, hem her bir para biriminden açılan günlük faiz
işleyen mevduat hesaplarında bulunan tutarları hem de blokede biriken işbu günlük faiz işleyen
mevduat hesaplarından tahakkuk eden faiz tutarlarını kısmen ya da tamamen çekmemesi/işbu ürün
tahtında açılmış hesaplar dışındaki hesaplara virman yapmaması yani Vade’yi bozmaması halinde
Müşteri’ye ödenecektir.
5. Sözleşme’den doğan her türlü anlaşmazlığın çözümünde, İstanbul (Merkez) Mahkeme ve İcra

Daireleri yetkilidir.
6. 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.
7. Sözleşme, Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi'nin eki ve ayrılmaz bir parçası olup, bu Sözleşme’de
hüküm bulunmayan hallerde Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi’nin hükümleri geçerliliğini koruyacaktır.
Aşağıda yer alan beyanı EL YAZINIZ ile belirtiniz.
“Sözleşmenin bir örneğini teslim aldım.’’

MÜŞTERİ
ADI – SOYADI / UNVANI

: _____________________________

TCKN / YKN / VKN

: _____________________________

ADRES

: _____________________________

SÖZLEŞME TARİHİ

:

MÜŞTERİ / YETKİLİ İMZASI

:

____________________________
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