
            

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 
 

VADESİZ ALTIN MEVDUAT HESABI FORMU 

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

 

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

 

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

satışı veya Bankanın Altın Vakti kampanyalarında geçerli olmak üzere anlaşma yapılan 

firmaca teslim alınan altınların 1000/1000 saflıktaki altın karşılığının, gram cinsinden 

karşılığında açılmaktadır. 

 Altın hesapları için alım satımı yapılan altınlar 1000/1000 saflıktaki altınlar olup, Bankaca 

ilan edilen fiyatlar da 1000/1000 saflıktaki altın fiyatlarını ifade etmektedir. 

 Hesap açılışı ve gerçekleştirilecek alım satım işlemlerinde fiziki altın olarak teslimat 

yapılmamaktadır. 

 Vadesiz Altın Mevduat Hesabı açılışları ve gram altın cinsinden yapılan para yatırma 

işlemleri, Banka tarafından altın mevduat hesapları için belirlenen ve işlem anında geçerli 

olan Depo Altın Satış Fiyatı (A02) baz alınarak TL veya Bankaca uygun görülen ve ilan 

edilen döviz cinslerinden, Altın Vakti kampanyalarında ise firmaca kabul edilen fiziki 

altınların 1000/1000 saflıktaki gram karşılığı üzerinden yapılacaktır. 

 Fiziki altın olarak ödeme yapılmamaktadır. 

 Hesaptan fiziki altın ile ödeme yapılmayacağından, 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 uygun görülen ve 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, vadesiz 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: 

Adı Soyadı: 

T.C. Kimlik No: 

Doğum Yeri ve Tarihi: 

Baba Adı: 

Adres ve Telefon No: 

Mevduat Hesabı Sözleşmesi Tarihi: 

 

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

 

Müşteri:                                       T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 

Tarih:                                 ……………………………Şubesi 

İmza:                                                                   İmza:                                   İmza: 


