
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.     EK:17 

 

BİRİKEN VADESİZ ALTIN MEVDUAT HESABI FORMU 

 

1. Bu form, aşağıda tarihi belirtilen Mevduat Hesabı Sözleşmesinin ve Vadesiz Altın Mevduat Hesabı Formunun 

ayrılmaz bir parçasıdır.  

 

2. Biriken Vadesiz Altın Mevduat Hesabı’na ilişkin özellikler aşağıda belirtilmiştir. 

 

 Hesap, hesap cüzdanında ‘gram’ cinsinden belirtilen tutardaki altının Bankaca Müşteriye satışı karşılığında 

açılmaktadır. Altın hesapları için alım satımı yapılan altınlar 1000/1000 saflıktaki altınlar olup, ilan edilen 

fiyatlar da 1000/1000 saflıktaki altın fiyatlarını ifade etmektedir. Hesap açılışı ve gerçekleştirilecek alım-

satım işlemlerinde fiziki altın olarak ödeme/teslimat yapılmamaktadır. Ancak Bankanın, Altın Vakti 

kampanyalarında geçerli olmak üzere anlaşma yapılan firmaca teslim alınan altınların 1000/1000 saflıktaki 

altın karşılığı Biriken Vadesiz Altın Mevduat Hesabındaki bakiyeye ilave edilebilecektir. 

 Biriken Vadesiz Altın Mevduat Hesabına gram altın alımları/altın satımları Banka tarafından altın mevduat 

hesapları için belirlenen ve işlem anında geçerli olan Depo Altın Satış fiyatı (A02)/ Depo Altın Alış fiyatı 

(A02)  baz alınarak TL veya Bankaca uygun görülen ve fiyat girişi yapılmış olan döviz cinslerinden 

yapılacaktır. 

 Hesap müşteriye ait olan ve aşağıda ek no.su belirtilen başka bir vadesiz mevduat hesabı ile 

ilişkilendirilecektir. Altın alımı aşağıda belirtilen tarihten başlamak üzere, aşağıda belirtilen sıklık ve 

periyotta, belirtilen ödeme sayısı kadar veya müşterinin serbestçe belirlediği ve ekte yer alan plana uygun 

olarak yapılacaktır. Altın alım tarihlerinin tatil gününe denk gelmesi halinde alım işlemi takip eden iş 

gününde gerçekleştirilecektir.  

 Altın alım tarihlerinde hesap durumunun yeterli olması durumunda 09:00-16:59 saatleri arasında ödeme 

tutarının tamamı için, müşteri hesap bakiyesinin yeterli olmaması durumunda ise saat 17:00’de kısmi alım 

için işlem yapılacaktır. 

 Altın alımı için verilebilecek minimum talimat tutarları Banka tarafından belirlenecek olup, talimatların 

minimum tutarın altında verilmesi mümkün olamayacaktır. 

 Altın alımı yapılması için tanımlanan vadesiz mevduat hesabına KMH tanımlı olması ve bakiye yetersizliği 

durumunda alım KMH limitinden karşılanacaktır. 

 Talimatlar için opsiyon gün sayısı bulunmamakta, sadece altın alımı yapılacak tarihte düzenli altın alımı 

gerçekleştirilecektir. 

 Hesapta bakiye bulunmaması nedeniyle altın alımının yapılamadığı durumlarda talimat geçerliliğini 

yitirmeyecek, talimatla belirlenmiş olan takip eden dönemlerde/tarihlerde bakiye yeterli oldukça alım işlemi 

yapılmaya devam edilecektir. 

 Periyodik olarak belirlenen talimatlarda Toplam Altın Alım Sayısı kadar alımdan sonra, serbest olarak 

belirlenen talimatlarda ise son alım tarihinden sonra düzenli altın alımı yapılmayacaktır. Altın alımının 

devamı için müşterinin yeniden talimat vermesi gerekecektir. 

 Altın fiyatlarındaki düşme ve yükselmeden kaynaklanacak kazanç ve kayıpların sorumluluğu 

müşteriye aittir. 

Müşteri No/Ek No (Biriken vadesiz hesap): 

Müşterinin Ad, Soyad/Ünvanı: 

TCKN/VKN: 

İlişkilendirilmiş vadesiz hesap Müşteri No/Ek No: 

Ödeme Planı:   Periyodik Serbest (Ekteki plana uygun) 

Altın Alım Başlangıç Tarihi: 

Altın Alım Sıklığı:                   Günde Bir                   Haftada Bir                           Ayda Bir   

Periyot : 

Altın Alım Tutarı ve Döviz Cinsi:  

Toplam Altın Alım Sayısı: 

 

Yukarıda yer alan hususları kabul, beyan ve taahhüt ederim.  

Tarih:     İMZA: 

 

Adı Soyadı TCKN/VKN
Ortaklık 

Oranı

Mevduat Hesabı 

Sözleşme Tarihi
İmza Tarih

 
 

                             T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 

                                 ……………………………Şubesi 

                                                                     İmza:                                   İmza: 

 


