
T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. 
VEFALI HESAP FORMU 

 

1. Bu form, aşağıda tarihi belirtilen Mevduat Hesabı Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçası olup, bu 

formda belirtilmeyen diğer hususlarda Mevduat Hesabı Sözleşmesindeki hükümler geçerlidir. 

 

2. Vefalı Hesaba ilişkin özellikler aşağıda belirtilmiştir. 

a. Hesap Gerçek Kişilere, TL cinsinden açılır.  

b. Hesap, 

32 gün vadeli ve takip eden 11 dönem boyunca aynı vadelerde temdit edilmek üzere 

açılır. (Toplam 12 Dönem) 

92 gün vadeli ve takip eden 3 dönem boyunca aynı vadelerde temdit edilmek üzere 

açılır. (Toplam 4 Dönem) 

181 gün vadeli ve takip eden dönemde aynı vadede temdit edilmek üzere açılır. 

(Toplam 2 Dönem) 

Vefalı hesap,  hesabın son dönem vade sonunda kapatılarak, vefalı hesap özelliğini yitirir, 

hesap sahibinin herhangi bir talimatının bulunmaması halinde, kapatılan hesap tutarı üzerinden vade 

tipine göre otomatik olarak açılacak 32 günlük, 92 günlük veya 181 günlük vadeli mevduat hesabına 

aktarılır ve ilgili vade tipleri için ilan edilen tabela oranlarından fiyatlanır. 

c. Hesap açılışında bakiye alt limiti …… TL, üst limiti ……. TL olabilecektir. 

d. Her müşteri için birden fazla Vefalı Hesap açılabilir, ancak açılacak Vefalı Hesapların açılış 

tutarları toplamı …….. TL yi geçemez. 

e. Hesaptan para çekilmesi mümkün olabilecek; ancak Vefalı Hesap bakiyesini …… TL’nin 

altına düşürecek tutarlardaki para çekme işlemlerinde, Vefalı Hesabı kapatılacak, bakiyesi 

müşterinin vadesiz hesabına aktarılarak müşteri talimatı doğrultusunda işlem yapılacaktır. 

Hesaptan para çekilişlerinin temdit dönemlerinde yapılması durumunda faiz kaybı 

olmayacak, ara dönemlerde hesaptan para çekilmesi durumunda ise çekilen tutara vadesiz 

mevduat faiz oranı uygulanacak, kalan tutar için faiz kaybı olmayıp, vade başı, vade sonu ve 

faiz oranı sözleşmeye bağlı olarak devam edecektir. 

f. Vefalı Hesaba ilave para yatırılması mümkün olmadığından, para yatırılmak istenmesi 

durumunda; hesap kapatılacak ve bu formdaki hükümler geçersiz hale gelecektir. 
 

3. Müşteriye sözleşme hükümlerine sadık kalması kaydıyla, 2. maddenin (b) fıkrasında belirtilen 

vade ve temdit süresince her bir dönem için uygulanacak faiz oranları aşağıda belirtilmiştir.  

Dönem Tarih 
Faiz Oranı 

(%) 
Dönem Tarih 

Faiz Oranı 
(%) 

1. ../../…. ……… 7. ../../…. ……… 

2. ../../…. ……… 8. ../../…. ……… 

3. ../../…. ……… 9. ../../…. ……… 

4. ../../…. ……… 10. ../../…. ……… 

5. ../../…. ……… 11. ../../…. ……… 

6. ../../…. ……… 12. ../../…. ……… 

      

 
 

 

Müşteri No - Ek No:

Yukarıda yer alan hususları kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Adı Soyadı / Unvanı:

TCKN / VKN:

Mevduat Hesabı Sözleşme Tarihi:

İmza

Hesabın Ortaklık Bilgileri

Adı Soyadı / Unvanı TCKN / VKN Ortaklık Oranı

Mevduat Hesabı

Sözleşme Tarihi İmza

T.C.Ziraat Bankası

………………………Şubesi

       İmza                                                İmza


