INFORMATION ABOUT “DEMAND DEPOSIT ACCOUNT PASSBOOK”
& “TIME DEPOSIT ACCOUNT PASSBOOK”
Dear Customer,
1- Please remember to present your passbook while depositing or withdrawing money.
2- If considered necessary, the Bank reserves the right to demand the identity of the passbook
holder.
3- Please check the records in your passbook after each transaction, if it is wrong please
request correction.
4- Please notify the Bank immediately if this book is lost or stolen. The Bank will not assume
any liability due to the unauthorized withdrawals consequent to the failure in late notification.
5- Please notify the Bank about the address changes as soon as possible. Otherwise, notices
sent to your address recorded in the Bank’s files will be considered as valid.
6- The bank records shall be taken as a basis in the investigations related to the passbook
records.
7- As the transactions are recorded into this passbook, account statement will not be sent
unless requested in writing.
8- The Bank hereby represents and undertakes the following issues regarding this passbook:
a) The terms and conditions applicable to the deposits accepted by our Bank are as follows:
 The accounts in this passbook are time or demand deposit accounts in TL or foreign
currency, cheque accounts, and all other customer deposit accounts in the form of
savings / commercial / corporate / public agency or similar accounts, which must
always have a credit balance.
 The Bank applies a credit interest to the day-end balance of demand deposit account
at a rate to be determined and announced by the Bank, which will not exceed the
maximum rate specified in the applicable legislations, however total amount of these
interests are accrued to the account only at the end of the year or if the account is
closed during the year. Legal deductions will be applied to these interests.
 Unless approved by the Bank, it is not allowed to withdraw money from a time deposit
account during the maturity period and it is not allowed to close the account before
the determined maturity date. The interest rate applicable for demand deposit account
is applied to time deposit, which is withdrawn before the maturity date upon obtaining
the Bank’s approval.
 More than one people may jointly open a joint deposit account by applying together
to the Bank. Unless the account owners submit a written statement at the beginning
regarding the shareholding of account, it is assumed that account owners have same
rights on the balance of joint account at any time. Furthermore, their authorizations
for operating the account as well as withdrawing money from the account are very
important. These authorizations that are determined when opening the account shall
exactly be applied for the same transactions to be made in other branches. Therefore
the nature of general use of the account must be determined either as
• With the individual signature of each party (by individually authorized - successive
joint account)
• With joint application and signatures of all owners of joint account when the account
is opened. While each owner of Successive Joint Account, as joint creditor, is allowed
to individually withdraw the account balance partially or completely by showing the
account’s passbook, all owners of Both to Sign Joint Account have to apply and sign
at the same time altogether.

b) Savings deposit accounts in Turkish Lira as well as gold, deposit, and foreign currency
deposit accounts that are considered as savings deposit accounts, which are opened by
real persons in domestic branches of the banks that operate within Turkey and are
authorized to accept deposits, are covered by Savings Deposit Insurance up to TRY
150,000 (One hundred and fifty thousand Turkish Lira) in accordance with Article 63 of
the Banking Law No. 5411.
c) Any of your deposit, safety deposit and receivable that have not been sought for ten (10)
years since your last request, transaction or a written order shall be prescribed. Our Bank
will notify the beneficiaries of any deposit, safety deposit and receivable, which are going
to prescribe within one (1) calendar year and the amount of which is equal to TRY 250
and more, via registered and returned mail until the end of January of the following
calendar year that their accounts will be transferred to Savings Deposit Insurance Fund
if they fail to apply to the Bank. Such deposits, safety deposits and receivables as well as
deposits, safety deposits and receivables amounting to less than TRY 250 will be
announced for a period of four (4) months on the Bank’s website, starting from the
beginning of February. Our Bank will announce for a period of two days until the fifteenth
day of February via Press Announcement Agency in two of five top selling nationwide
newspapers as listed by Press Announcement Agency on the announcement date that
these lists have already been announced on its website. The lists announced on our
website are also sent by Bank simultaneously to Organizational Associations and Savings
Deposit Insurance Fund (SDIF). Organizational Associations and SDIF publish these lists
as consolidated on their own websites until the end of May. Any prescribed deposit, safety
deposit and receivable that have been announced and have not been inquired by the
beneficiaries or their heirs until the fifteenth day of June shall be transferred to SDIF’s
bank account at the Central Bank of Turkish Republic or any other bank to be designated
by SDIF Board until the end of June.
ç) Demand deposit accounts are used freely by the customer without any notice or maturity
period restriction and the customer may partially or completely withdraw the funds
available in the account at any time, provided that provisions pertaining to pledges and
right of retention of Turkish Civil Code no. 4721, dated 22.11.2001, provisions pertaining
to the transfer and assignment and clearing of receivables of Turkish Code of Obligations
no. 6098, dated 11.01.2011, and authorizations granted and liabilities imposed by other
applicable legislations are reserved. These accounts may in no case show a debit
balance (a negative figure) at the end of day.
d) An interest rate that is valid on the transaction date and determined and announced
previously by the Bank according to its type is applied to time deposit accounts as per
the provisions of Article 144 of Banking Law, no. 5411 and this interest rate cannot be
changed until the end of maturity period, provided that the provisions of the said article of
the Law are reserved.
e) For the accounts, which have not been closed on the maturity date; they are deemed as
new maturity if the maturity date coincides with a weekend and account owner gives
instruction to postpone this maturity period until the first business day or they are deemed
as renewed over from the interest rate applicable on the renewal date for a same term if
the account owner does not give any such instruction.
f) The right of claim of the account owner from our Bank is equal to the amount that was
calculated according to the interest rate that is current on the expiration date of maturity
period.

“VADESİZ HESAP CÜZDANI” VE “VADELİ HESAP CÜZDANI”
HAKKINDA BİLGİLENDİRME
Sayın Müşterimiz,
1- Para yatırırken ve çekerken hesap cüzdanının mutlaka ibraz edilmesi gereklidir.
2- Banka gerekli gördüğü takdirde hesap cüzdanı sahibinin kimliğini talep edebilir.
3- Banka’da yaptırdığınız her işlemden sonra mutlaka hesap cüzdanınızdaki kayıtları kontrol
ediniz, yanlış ise düzeltilmesini talep ediniz.
4- Bu hesap cüzdanı kaybolur veya çalınırsa, durumu en kısa zamanda Banka’ya bildiriniz. Geç
haber verme nedeniyle yapılacak yanlış ödemelerden Banka sorumlu değildir.
5- Adres değişikliklerini en kısa zamanda Banka’ya bildiriniz. Aksi takdirde Banka’nın
kayıtlarında görülen adresinize yapılacak ihbarlar doğru kabul edilir.
6- Hesap cüzdanı kayıtları ile ilgili araştırmalarda Banka kayıtları esas alınır.
7- İşlemler bu hesap cüzdanına işlendiğinden, yazılı talebiniz olmadıkça hesap özeti
gönderilmez.
8- Banka, bu hesap cüzdanıyla ilgili olarak aşağıdaki hususları beyan ve taahhüt eder;
a) Bankamızca kabul edilen mevduatın tabi olduğu koşullar aşağıdaki gibidir:
 Bu hesap cüzdanına konu edilen hesaplar, her durumda alacaklı bakiye vermesi
gereken TL veya yabancı para cinsinden açılmış olan vadeli veya vadesiz mevduat
hesapları, çekle çalışan hesaplar, tasarruf / ticari / kurumsal / resmi daireler veya
benzeri karakterdeki diğer tür müşteri mevduat hesaplarıdır.
 Banka vadesiz mevduat hesabının gün sonundaki bakiyesine ilgili mevzuatta
belirlenmiş azami oranı geçmeyecek şekilde kendi belirlemiş ve ilan etmiş olduğu oran
üzerinden alacak faizi işletir, fakat bu faizlerin toplamı ancak yıl sonunda topluca veya
yıl içinde hesap kapandığı anda hesaba tahakkuk eder. Bu faiz üzerinden yasal
kesintilerin yapılacağı tabidir.
 Vadeli bir hesaptan, Banka tarafından da uygun görülmedikçe, vade süresi içinde
herhangi bir para çekilişi yapılamaz, tespit edilen vadeden önce hesap kapatılamaz.
Vadesinden önce bankaların onayı ile çekilen vadeli mevduata vadesiz mevduat faiz
oranı uygulanır.
 Birden fazla gerçek kişinin kendi aralarında anlaşarak bankaya başvurmasıyla bir
müşterek mevduat hesabı açtırmaları mümkündür. Müşterek hesap sahipliğinde;
hesap sahiplerinin herhangi bir tarihte hesap bakiyesi üzerinde, başlangıçta verilmiş
yazılı özel bir hisse oranına ilişkin beyanları olmadığı takdirde, eşit haklara sahip
oldukları kabul edilir. Yanı sıra, hesabın işletilmesi ve özellikle hesaptan yapılacak
nakit çekimler için sahip oldukları yetkiler çok önemlidir. Açılışta saptanan bu yetkiler,
diğer şubelere başvurularak yapılacak aynı işlemlerde de aynen geçerli olur. Bu
nedenle, hesap açılışı sırasında hesabın genel kullanım niteliği;
• Her birinin ayrı ayrı kendi imzası ile (tek tek münferiden yetkiyle - teselsüllü)
• Müşterek sahiplerin tamamının birlikte başvurusu ve ortak imzaları ile teselsülsüz
şekillerinden biriyle belirlenmelidir. Teselsüllü müşterek hesap sahiplerinden her biri,
müteselsil alacaklı sıfatı ile tek başına; hesaba ait cüzdanı beraberinde getirerek
hesaptan kısmen veya tamamen para çekebilir iken, teselsülsüz müşterek hesapta
hepsinin birlikte aynı anda başvurmaları ve birlikte imza atmaları gerekir.
b) 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 63 üncü maddesi kapsamında; Türkiye’de faaliyet
gösteren ve mevduat kabulüne yetkili bulunan bankaların yurtiçi şubelerinde gerçek
kişiler tarafından açılmış olan Türk Lirası cinsinden tasarruf mevduatı ile tasarruf
mevduatı niteliğini haiz altın, depo ve döviz tevdiat hesaplarının, 150.000 TL (Yüz Elli Bin
Türk Lirası)’na kadar olan kısmı Tasarruf Mevduatı Sigortası kapsamındadır.

c) En son talebiniz, işleminiz ya da herhangi bir yazılı talimatınız tarihinden başlayarak on
(10) yıl içinde aranmayan her türlü mevduatınız, emanet ve alacağınız zamanaşımına
uğrar. Bankamız, bir (1) takvim yılı içinde zamanaşımına uğrayan ve tutarı 250 lira ve
üzerindeki her türlü mevduat, emanet ve alacakların hak sahiplerini, başvuruda
bulunmadıkları takdirde hesaplarının TMSF’ye devredileceği hususunda, izleyen takvim
yılının Ocak ayı sonuna kadar iadeli taahhütlü mektupla uyaracaktır. Söz konusu
mevduat, emanet ve alacaklar ile tutarı 250 liranın altındaki her türlü mevduat, emanet
ve alacaklar Şubat ayının başından itibaren Banka’nın kendi internet sitesinde liste
halinde dört (4) ay müddetle ilan edilecektir. Bankamız, söz konusu listelerin kendi
internet sitesinde ilan edildiği hususunu, Şubat ayının on beşinci gününe kadar ülke
genelinde yayım yapan ve ilan talebi tarihinde Basın İlan Kurumu listelerindeki tirajı en
yüksek ilk beş gazeteden ikisinde Basın İlan Kurumu aracılığıyla iki gün süreyle ilan
edecektir. İnternet sitemizde ilan edilen listeler, bankamız tarafından eşzamanlı olarak
ayrıca Kuruluş Birliklerine ve TMSF’ye gönderilir. Kuruluş Birlikleri ve TMSF bu listeleri
Mayıs ayının sonuna kadar konsolide edilmiş olarak kendi internet sitesinde yayınlar. İlan
edilen zamanaşımına uğramış her türlü mevduat, emanet ve alacaklardan Haziran ayının
on beşinci gününe kadar hak sahibi veya mirasçıları tarafından aranmayanlar, faizleri ile
birlikte Haziran ayı sonuna kadar TMSF’nin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasındaki
veya TMSF Kurulu tarafından belirlenecek bankalar nezdindeki hesaplarına
devredilecektir.
ç) Bankamızca kabul edilen mevduatın tabi olduğu koşullar aşağıdaki gibidir:
22.11.2001 tarihli, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun rehinlere ve hapis hakkına;
11.01.2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun alacağın devir ve temlikine,
takasa dair hükümleri ile diğer kanunların verdiği yetkiler ve koyduğu yükümlülükler saklı
kalmak şartıyla, vadesiz tasarruf hesapları herhangi bir ihbar veya vade kısıtlamasına
tabi olmayıp müşteri tarafından serbestçe kullanılır; istenildiği zaman kısmen veya
tamamen çekilişler yapılabilir, tevdiat yapılabilir. Bu hesaplar gün sonunda kesinlikle borç
bakiyede kalamaz (terse dönemez).
d) 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 144. maddesi uyarınca vadeli hesaplara, türüne göre,
Bankaca daha önceden belirlenmiş ve ilan edilmiş olan işlem tarihinde geçerli faiz oranı
uygulanır, Kanunun anılan maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla söz konusu faiz
oranı vade sonuna kadar değiştirilemez.
e) Vadesinde kapatılmayan hesaplar, hesap sahibinin yeni vade sonunun hafta sonu tatiline
gelmesi ve bu vadenin ilk iş gününe ötelenmesi hususunda talimat vermesi durumunda
yeni bir vade, söz konusu talimatı vermemesi durumunda ise aynı vade ve yenileme
tarihinde geçerli olan faiz oranı üzerinden yenilenmiş sayılır.
f) Hesap sahibinin Bankamızdan talep hakkı; hesabın vadesinin bittiği tarihteki faiz oranı
üzerinden hesaplanan tutar kadardır.

