T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
ENFLASYONA ENDEKSLİ-FAİZ KORUMALI VADELİ HESAP EK SÖZLEŞMESİ

Bu ek sözleşme, aşağıda tarihi belirtilen Mevduat Hesabı Sözleşmesinin ayrılmaz bir
parçası olup, yalnızca Enflasyona Endeksli-Faiz Korumalı Vadeli Hesaplara
uygulanacaktır. İşbu ek sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde mevduat hesabı
sözleşmesi hükümleri uygulanır.
Enflasyona Endeksli-Faiz Korumalı Vadeli Hesap ürününe ilişkin özellikler aşağıda
belirtilmiştir:
1. Hesap … gün vadeli, yıllık … faiz oranı ile açılacaktır.
2. Vade sonunda bu oran, 3. maddede açıklanacak şekilde TÜFE’ye endeksli hesaplanan
oran ile kıyaslanacak, hesaplanan oran %...’den daha yüksek ise hesaba yüksek olan
oran üzerinden faiz tahakkuk edecektir. Hesaplanan oran daha düşük ise faiz
tahakkuku mevcut oran üzerinden gerçekleşecektir.
3. TÜFE’ye endeksli oran hesaplamasında; vade sonundaki, Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK) tarafından açıklanan en güncel yıllık TÜFE değişim oranı dikkate alınacak ve
söz konusu orana % ... marj ilave edilecektir. (Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim
oranı)
4. En güncel TÜFE oranı hesaplanırken vade sonundan bir gün öncesinde açıklanmış
olan yıllık değişim oranı kullanılacaktır.
5. Hesaptan para çekme işlemi yapıldığında hesabın faiz oranı ve vade başı
bozulmayacak ve hesapta kalan tutar üzerinden işlemeye devam edecektir. Para çekme
işlemi sonrasında hesap 10.000 TL altına düşemeyecektir.
6. Hesaba vade günü haricinde para yatırma işlemi gerçekleştirilemeyecektir.
7. Hesap müşteri tarafından istenilen tarihte kapatılabilecektir. Hesap kapatıldığı takdirde
hesaba vadesiz faiz oranı uygulanacak olup mevcut bakiyesi ile vadesiz dönüş
hesabına aktarılacaktır.
8. Vergi kesintileri, hesabın açılış tarihinde ilgili vade için geçerli cari vergi oranları
üzerinden hesaplanacaktır.
9. Hesap, vade sonunda, aynı vadeyle, o gün için Bankaca ilan edilen faiz oranı ve marj
oranı ile o tarihte geçerli olan cari vergi oranları üzerinden yenilenecektir.
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Yukarıda yer alan hususları kabul ve beyan ederim.
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