T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
TESELSÜLLÜ MÜŞTEREK HESAP SÖZLEŞMESİ
İşbu sözleşme uyarınca aşağıda, "Hesap Sahipleri" olarak adlandırılan kişiler arasında ve bu kişilerle
“Banka” olarak adlandırılan Anafartalar Mahallesi Atatürk Bulvarı No:8 06050 Altındağ/Ankara adresinde
yerleşik (Ticaret Sicil No: 1148, www.ziraatbank.com.tr) T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin aşağıda belirtilen
Şubesi arasında, bu şahısların her birinin müteselsil alacaklı sıfatı ile Banka nezdinde, aşağıda “Müşterek
Kullanılacak Hesabın Müşteri/Hesap No” başlığı altında belirtilen teselsüllü müşterek mevduat hesabı
açtırmaları kararlaştırılmıştır.
1) Hesap sahiplerinden her biri, Banka nezdindeki “Teselsüllü Müşterek Mevduat Hesabı” üzerinde tek
başına tasarrufta bulunmaya (para çekmeye, talimatlar vermeye, hesabı kapatmaya, hesabın başka
bir Şubeye naklini istemeye, vb.), işbu sözleşmedeki bütün yetkileri tek başına (yalnız kendi
imzasıyla) kullanmaya yetkilidir. Hesap sahiplerinden her biri, diğer hesap sahiplerinin hesabı tek
başına kullanmasından doğacak sonuçlardan sorumlu olmayı önceden kabul, beyan ve taahhüt eder.
Ancak, hesaplar üzerindeki söz konusu işlemlerin yapılabilmesi için hesap cüzdanlarının ibrazı
istenebilecektir.
2) Banka, müşterek hesap sahiplerinden birinin hesapla ilgili tasarruf ve işlemlerini yerine getirerek
müşterek hesabın diğer sahiplerine karşı da sorumluluktan kurtulur.
3) Banka, müşterek hesap sahiplerinden herhangi birinin Banka’ya karşı doğmuş ve doğacak olan borç
ve yükümlülükleri ile ilgili olarak, hesabın tümü üzerinde rehin, hapis, takas ve mahsup haklarına
sahip olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.
4) Banka’nın hesap sahiplerinden herhangi birine hesap özeti göndermesi veya hesapla ilgili işlemler
konusunda ihbar, ihtar veya bildirimde bulunması halinde, diğer hesap sahipleri de hesap özetini,
ihbar, ihtar veya bildirimi almış veya öğrenmiş sayılacaktır.
5) Hesap sahipleri, ellerindeki cüzdanı kaybettiklerinde, durumu derhal Banka’ya yazı ile
bildireceklerini, aksi takdirde, yanlış ödemelerden dolayı Banka’nın sorumlu olmayacağını kabul
ederler. Cüzdanın kaybı halinde ibraname alınarak eski hesap kapatılacak, yeni numara altında yeni
bir hesap açılacaktır. Banka cüzdanın kaybından haberdar olduğu andan itibaren, yeni hesap
açılıncaya kadar geçecek zaman içinde hesaptan ödeme yapmama yetkisine sahiptir.
6) Müşterek hesap sahipleri hesabın açılışında birlikte imzaları ile hisseleri tutarlarını Bankaya
bildirmemiş iseler, Banka’ya bir ya da birkaç hesap sahibi hakkında ihtiyati haciz, haciz, ihtiyati
tedbir, iflas, konkordato ya da başkaca sınırlamalar için yetkili makamlarca bildirimde bulunulursa
veya hesap sahiplerinden birinin ölümü, gaipliğine karar verilmesi ya da ehliyetinin kısıtlanması
veya iflas etmesi veya konkordato mehli alması veya konkordato akdetmesi halinde Banka müşterek
hesap sahibi veya sahiplerinin payını Banka eşit saymaya ve buna göre işlem yapmaya yetkilidir.
Banka müşterek hesap sahibi veya sahiplerinin payını bu esasa göre ayırarak yeni bir hesap açacak,
hesabın alacak bakiyesinden geri kalanını diğer müşterek hesap sahiplerinin, müşterek hesabı olarak
işletecektir.
7) Hesap sahiplerinden birinin ölümü halinde, Banka’nın, ölümden bilgi sahibi olmaması halinde diğer
hesap sahiplerine yaptığı ödemelerden dolayı vergi dairelerine ve/veya ölenin mirasçılarına karşı
doğabilecek her türlü sorumluluk hesap sahiplerine ait olacaktır.
8) Banka müşterek hesap sahiplerinin birinin ya da birkaçının ölümünden ya da gaipliğine karar
verildiğinden haberdar olursa, vergi dairesinden veraset ve intikal vergisinin ödendiğine ilişkin belge
getirilmediği takdirde, ilgili kanunda belirtilen oranlar üzerinden kesinti yaparak ödeme yapmaya
yetkilidir.
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9) Hesap sahiplerinden biri/birkaçı, Bankaya sadece bir ihtarname göndermek suretiyle hesaptan diğer
hesap sahip/sahiplerine ödeme yapılmasına engel olamazlar. Ancak ilgili hesap sahibinin, diğer
hesap sahip/sahipleri aleyhine mahkemeye veya icraya başvurmaları ve bu mercilerce Bankaya
usulüne uygun haciz, ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir kararı tebliğ edilmesi halinde, kararın
mahiyetine göre Banka hesaptan ödeme yapılmasını durdurur.
10) Hesap sahipleri, içlerinden imza yerine mühür/kazınmış imza/işaret veya parmak izi kullanan
…………………………..’ın aşağıda bir örneği yer alan mührünü/kazınmış imzasını/işaretini veya
parmak izini bu hesaba ait tüm işlemlerde kullanacağını ve kendisine ait olduğunu kabul eder ve
onaylarlar.
11) Hesap sahipleri, bu sözleşmenin, aşağıda tarih ve numaraları belirtilen Mevduat Hesabı
Sözleşmesi’nin (MHS) eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu, beyan ve kabul ederler.
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TESELSÜLSÜZ MÜŞTEREK HESAP KÜŞAT MEKTUBU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
....................................... ŞUBESİ
Anafartalar Mahallesi Atatürk Bulvarı No:8 06050 Altındağ/Ankara adresinde yerleşik ( Ticaret Sicil No:
1148, www.ziraatbank.com.tr) T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin aşağıda belirtilen Şubesi nezdinde, biz aşağıda
ad ve soyadları yazılı olanlar, aşağıda detayları verilen teselsülsüz müşterek mevduat hesabını açtırmış
bulunuyoruz. Bu hesaptan tek başımıza tasarrufta bulunamayacağımızı, ancak müşterek imzalarımızla
tasarrufta bulunacağımızı, Bankanıza bir ya da birkaçımız hakkında ihtiyati haciz, haciz, ihtiyati
tedbir, iflas, konkordato ya da başkaca sınırlamalar için yetkili makamlarca bildirimde bulunulması
veya herhangi birimizin ölümü, gaipliğine karar verilmesi ya da ehliyetinin kısıtlanması veya iflas
etmesi veya konkordato mehli alması veya konkordato akdetmesi halinde, hisselerimizin tutarları
hesap açılışında birlikte imzalarımız ile Bankanıza bildirilmemiş ise, Bankanızın paylarımızı eşit
saymaya ve buna göre işlem yapmaya yetkili olduğunu, paylarımızı bu esasa göre ayırarak yeni b i r
hesap açacağını, hesabın alacak bakiyesinden geri kalanını diğer müşterek hesap sahiplerinin, müşt erek
hesabı olarak işletmeye yetkili olduğunu,
Bu sözleşmenin, aşağıda tarih ve numaraları belirtilen Mevduat Hesabı Sözleşmesinin (MHS) eki ve
ayrılmaz bir parçası olduğunu,
Kabul, beyan ve taahhüt ediyoruz.
Bilgi edinilmesini rica ederiz.
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
……………………………..ŞUBESİ
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