GÜLDÜREN HESAP BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU
1.

Taraflar ve Sözleşme Bilgileri

Sağlayıcı

Burgan Bank A.Ş Mersis: 0140003231000116,
Adres: Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No:13 Sarıyer, İstanbul ,T: 0212
371 37 37, F: 0212 371 42 42, www.burgan.com.tr

Müşteri Adı-Soyadı
2.

Ürün Tanımı
Güldüren Hesap; Banka tarafından belirlenen minimum tutarın bakiye olarak vadesiz hesapta bırakıldığı, kalan
bakiyenin ayrı bir vadeli hesaba aktarılarak (vadeli hesap açmak için gerekli minimum tutara ulaşması beraberinde)
bu tutara gecelik mevduat faizinin işletildiği hesaptır. Her müşteri için her para biriminden yalnızca bir tane Güldüren
Hesap açılır.

3.

Ücretler
Bu üründe süreklilik arz eden ve niteliği gereği işlem anında bilgisi verilemeyen ücretler bulunmamaktadır. Ürüne
ait süreklilik arz eden bir ücretin varlığı halinde ayrıca bilgilendirilirsiniz. Süreklilik arz eden ücretlerde bir takvim yılı
içinde (1 Ocak-31 Aralık) Türkiye İstatistik Kurumun’ca bir önceki yılsonu itibarıyla açıklanan yıllık tüketici fiyatları
endeksi artış oranının 1.2 katı ve üzeri oranında artış yapılması onayınıza bağlıdır. Bu oran altındaki artışlar en az
30 (otuz) gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile tarafınıza bildirilir. Bildirim yapıldığı tarihten
itibaren 15 (onbeş) gün sonrasına kadar ürünün veya hizmetin kullanımından vazgeçme hakkınız bulunmaktadır.
Bu hakkınızı kullanmanız halinde ücret tahsil edilmez. Ancak, Bankamız ürün ve hizmet kullanımını durdurabilir.
Ürün ve hizmeti kullanmaya devam etmeniz halinde ise ücret artışını kabul etmiş sayılırsınız. Ücretler nakit olarak
veya vadesiz mevduat hesabınızdan tahsil edilir. Hesaplarınız aracılığı ile yapılacak EFT, havale, SWIFT gibi anlık
işlemlere ilişkin ücretler hakkında tarafınıza işlem anında bilgi verilir. Onayınız üzerine ücret tahsil edilir ve ücrete
işlem dekontunda yer verilir. Anlık işlem ücretleri bilgisine internet sitemizden ve şubelerimizdeki panolardan da
ulaşabilirsiniz. Ürün stopaj ve gelir vergisi gibi yükümlülüklere tabi olabilir. Bu üründen doğan damga vergisi, stopaj,
gelir vergisi gibi vergisel yükümlülükler müşteriye aittir.

4.

Faiz
Bu ürünü talep etmeniz ve ilk defa açmanız halinde bankanın belirlediği süre ile sınırlı olarak Güldüren Vadeli
hesaba hoş geldin faizi uygulanır. Hoş geldin faiz oranı, piyasa koşullarına bağlı olarak ve Banka tarafından
belirlenen faiz oranı doğrultusunda yukarı veya aşağı yönde değişiklik gösterebilecektir. Hoş geldin faizi sonunda
hesabınıza Bankamızca verilen size özel faiz oranları işletilir. Bu üründe vadeli hesabınıza gecelik faiz oranı
işletileceğinden faiz oranları her gün değişkenlik gösterebilir.

5.

Güldüren Hesap Açılışı Talep Edilen Para Cinsi
Güldüren hesabımın aşağıda belirtmiş olduğum para biriminden açılmasını talep ederim.

Bu Güldüren Hesap Bilgilendirme ve Talep Formu (“Form”) Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçası
olup, bu formda düzenlenmemiş hususlarda Bankacılık Hizmet Sözleşmesinde yer alan hükümler geçerlidir.
Müşteri
Ad-Soyadı : ______________________________________________________________________________
Tarih:
_____________/________________/_____________________________________
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