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T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 
 

BİRİKİMLİ MEVDUAT HESABI FORMU 

 

 

Bu form, aşağıda tarihi belirtilen Mevduat Hesabı Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır.  

 

Birikimli Mevduat Hesabı’na ilişkin özellikler aşağıda belirtilmiştir. 

 

1. Birikimli Mevduat Hesabı TL/EUR/USD cinsinden olup, en az 3 yıl en çok 10 yıl 

vadeli olarak açılabilecektir. Söz konusu hesap açıldığı dönemde geçerli olan faiz 

oranı ile açılacak, her bir yıllık dönem sonunda aynı ürün için ilan edilen faiz oranı 

hesaba işlenecektir. 

2. Birikim tutarları hesaba isteğe göre ayda bir veya üç ayda bir yatırılabilecektir. 

3. Hesap, açılışı sırasında mevcut veya yeni açılacak vadesiz bir hesap ile 

ilişkilendirilecektir. 

4. Aylık veya üç aylık ödeme tutarları, hesapla ilişkilendirilen TL veya döviz tevdiat 

hesabından manuel ya da verilecek düzenli ödeme talimatı ile otomatik 

yatırılabilecektir. Hesap açılış ya da hesaba para yatırma alt ve üst limitleri 

Bankamızca uygun görüldüğü şekilde değiştirilebilecektir. 

5. Müşterinin aylık/üç aylık ödemelerini aksatması durumunda hesabın bakiyesi ilgili 

vadesiz mevduat hesabına aktarılarak hesap kapatılacaktır.  

6. Hesaba birer yıllık dönemler itibariyle faiz tahakkuk ettirilecek, bir yıllık sürenin 

sonunda net faiz tutarı anaparaya eklenecektir. Vergi kesintisi, birer yıllık dönemler 

sonunda geçerli cari vergi oranları üzerinden hesaplanacaktır. 

7. Birikimli Mevduat Hesabından vadesinden önce para çekilmesi halinde hesap 

kapatılarak bakiye vadesiz hesaba aktarılacaktır. 

8. Birikimli Mevduat Hesaplarından vadesinden önce para çekilmesi istenmesi 

durumunda hesap kapanacaktır. Hesabın vadesinden önce kapatılması halinde, yıllık 

dönemlerde faiz tahakkuku yapılmış olsa dahi, hesabın vade başından kapatıldığı 

süreye kadar geçen süre için vadesiz mevduat faiz oranı uygulanarak hesap 

kapatılacaktır. 

9. Vadesi dolan “Birikimli Mevduat Hesabı” vadeli mevduat hesaplarında olduğu gibi 

müşterinin aksine bir talimatı olmadığı sürece aynı koşullarda, söz konusu ürün için 

geçerli olan cari faiz oranı ile devam edecektir.  

 

Müşteri No: 

Adı Soyadı: 

T.C.Kimlik No: 

Doğum Yeri ve Tarihi: 

Baba Adı: 

Adres ve Telefon No: 

Mevduat Hesabı Sözleşmesi Tarihi: 

 

Yukarıda yer alan hususları kabul ve beyan ederim. 

 

Müşteri: T.C.Ziraat Bankası A.Ş. 

Tarih: ……………………………Şubesi 

İmza: İmza:                                   İmza: 

 


