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VADELİ ALTIN MEVDUAT HESABI FORMU 

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

 

2.Vadeli Altın Mevduat Hesabı’na ilişkin özellikler aşağıda belirtilmiştir. 

 

 Hesap, hesap cüzdanında ‘gram’ cinsinden belirtilen tutardaki altının müşterinin Vadesiz Altın 

Mevduat hesabından, Vadeli Altın Mevduat Hesabına aktarılmasıyla açılmakta, kapama işlemi de yine 

hesap bakiyesinin müşterinin Vadesiz Altın Mevduat hesabına aktarılmasıyla yapılmaktadır. 

 Vadeli Altın Mevduat hesaplarındaki altınlar 1000/1000 saflıktaki altınlardır. 

 Hesap Cüzdanındaki altın tutarı, faiz tutarı, vergi vb. kesintiler 1000/1000 saflıktaki gram altın 

cinsinden belirtilmektedir. 

 Vadeli Altın Mevduat Hesabı, diğer vadeli mevduat hesapları ile aynı özellikleri taşımakta olup, brüt 

faiz tutarı gram altın olarak tahakkuk edecek, mevzuata uygun olarak yapılacak vergi, vb. kesintiler 

brüt tutardan düşüldükten sonra kalan net faiz tutarı müşterinin talebine göre hesap bakiyesine ilave 

edilecek veya hesapla ilişkilendirilmiş olan vadesiz altın mevduat hesabına aktarılacaktır. 

 Hesap açma, kapama ve kısmi ödeme işlemleri vadesiz altın mevduat hesabı üzerinden 

yapılacağından, bu konularda Vadesiz Altın Mevduat Hesabı formundaki hükümler geçerlidir. 

Bankaca Müşteriye satışı yapılan 1000/1000 saflıktaki gram cinsinden altın veya Bankanın Altın 

Vakti kampanyalarında geçerli olmak üzere firmaca teslim alınan altınların 1000/1000 saflıktaki altın 

karşılığının gram cinsinden karşılığı, önce vadesiz altın mevduat hesabına alacak kaydedilerek, 

buradan vadeli altın mevduat hesabı açılacaktır. Hesap kapama, para yatırma ve para çekme için 

işlemler yine vadesiz altın mevduat hesabı üzerinden yapılacaktır. 

 Fiziki altın olarak ödeme yapılmayacak olup, hesaptan yapılacak ödemeler Banka tarafından Altın 

Mevduat Hesapları için belirlenen ve işlem anında geçerli olan Depo Altın Alış fiyatı (A02) baz 

alınarak TL veya Bankaca fiyat girişi yapılmış olan döviz cinsleri karşılığı ile yapılabilmektedir. 

 Bu formda belirtilmeyen hususlar için Mevduat Hesabı Sözleşmesindeki hükümler geçerlidir. 

 Altın fiyatlarındaki düşme ve yükselmeden kaynaklanacak kazanç ve kayıpların sorumluluğu 

müşteriye aittir. 

 

3.Altın Vakti kampanyaları çerçevesinde anlaşmalı firma tarafından teslim alınan altınların 1000/1000 saflıkta 

gram altın olarak karşılığı, vadeli altın mevduat hesabına intikal ettiği tarihten itibaren altını teslim alan 

firmanın altınları eriterek saflaştırdığı süre olan 7 iş günü boyunca Banka tarafından hesaba rehin ve bloke 

koyulacaktır. Bloke süresince bloke gram altın tutarı için alım-satım, havale, virman vb. işlem yapılmayacaktır. 

 

Müşteri No/Ek No: 

Temdit Tipi:       Anapara              Anapara+Faiz             Temdit edilmeyecek 

İlişkilendirilmiş Vadesiz Altın Mevduat Hesabı Ek No:  

İlişkilendirilmiş Vadesiz Altın Mevduat Hesabı Sözleşme Tarihi:  

 

Yukarıda yer alan hususları gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

 

Adı Soyadı/Unvanı: 

TCKN/VKN: 

Mevduat Hesabı Sözleşme Tarihi: 

İmza  Tarih 

 

Hesabın Ortaklık Bilgileri 

        Mevduat Hesabı 

Adı Soyadı/Unvanı TCKN/VKN Ortaklık Oranı  Sözleşme Tarihi İmza 

…………….  ………….. …………..  …………….  …… 

 

 

                                        T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 

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

                                                                     İmza                                  İmza 


