ALTIN MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ (WEB)
1.

Konu ve Kapsam
Bu Altın Mevduat Hesabı Sözleşmesi (“Sözleşme”), Müşteri’ye Banka nezdinde Altın Mevduat
Hesabı açılması amacıyla akdedilmiştir.

2.
Hesabın İşleyişine İlişkin Hükümler
2.1. Altın Mevduat Hesabı, vadeli veya vadesiz olarak açılabilir. Banka; vadesiz hesaplara faiz verip
vermemekte serbesttir, vadeli hesaba tahakkuk ettirilecek faiz ise mevzuat kapsamında Banka
tarafından serbestçe tespit edilir. Müşteri, vadeden önce, Bankanın yazılı muvafakati olmadan,
vadeli hesabındaki altını kısmen veya tamamen çekemez, hesabı kapatamaz, hesabın vadesini
değiştiremez. Vade gününde Bankanın mesai saati sonuna kadar hesap bakiyesi çekilmezse ve
aksine bir yazılı talimat Banka’ya ulaştırılmaz ise, hesap bakiyesi vade hitamında Bankaca
belirlenmiş̧ olan faiz oranı üzerinden, aynı vadeyle, temdit edilecektir. Bu durumda, önceki hesabın
vade bitim tarihi yeni hesabın valörü olarak dikkate alınacaktır.
2.2. Sözleşme gereğince işlem yapılacak altınlar, standartları mevzuat hükümleri ile belirlenmiş, Borsa
İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası tarafından ilan edilen Rafineriler Listesi’nde
belirtilen yerli ve yabancı rafineriler tarafından üretilen ve saflığı en az 995/1000 ayar olan
altınlardan ibarettir.
2.3. Hesaba yatan ve çekilen altın ve tahakkuk edecek olan faiz, Banka kayıtlarında ve dolayısıyla
müşteriye verilen hesap cüzdanında 0,01 gram 995/1000 saflıktaki altın ve katları esas alınarak
işlem görecektir.
2.4. Müşteri, Altın Mevduat Hesabını internet bankacılığı veya mobil bankacılık üzerinden de takip
edebilir, hesabında bulunan altınların Banka’ya satışı ve/veya Banka’dan altın alımına ilişkin anılan
kanallar ve bu kanallara ek olarak çağrı merkezi aracılığı ile de Banka’ya talimat verebilir.
2.5. Altın hesabından geri ödeme ve faiz ödemeleri, fiili ödeme tarihinde Banka tarafından belirlenen
altın alış fiyatı üzerinden Türk Lirası veya döviz olarak yapılacaktır.
3.

Diğer Şartlar
Sözleşme konusu ürün stopaj ve gelir vergisi gibi yükümlülüklere tabi olabilir. Bu sözleşmeden
doğan damga vergisi, stopaj, gelir vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi gibi vergisel
yükümlülükler Müşteri’ye aittir. Ürün vadesi içinde gerçekleşen vergi yükümlülüklerine dair
değişiklikler yürürlük tarihinden itibaren uygulanır. Bu sözleşme Burgan Bank A.Ş. Bankacılık
Hizmetleri Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Müşteri bu sözleşmeden kaynaklanan
uyuşmazlıklar için Tüketici Mahkemelerine, Tüketici Hakem Heyetlerine veya Türkiye Bankalar Birliği
nezdindeki Bireysel Müşteri Hakem Heyetine başvurabilir.
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BİLGİLENDİRME
Onaylamak üzere olduğunuz Sözleşmede menfaatinize aykırı sayılabilecek genel işlem koşulları
koyu olarak yazılmıştır. Onaylamadan önce bu hükümleri incelemenizi, gerek duymanız halinde
hukuki ve finansal sonuçları hakkında bir hukuk ve/veya finans uzmanından destek almanızı
öneririz. Sözleşmeyi onaylamanız üzerine bunları kabul etmiş sayılacağınızı bildiririz.

Sözleşme Nüshası
Sözleşmenin bir nüshası müşterinin bankaya iletmiş olduğu elektronik iletişim adresi aracılığı ile
paylaşılır.
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