GÜLDÜREN HESAP SÖZLEŞMESİ
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, Adresi, E-posta
Adresi, Telefon Numarası

2.

Hesap İşleyişi

3.

Güldüren Hesap vadesiz bir hesap olup bu hesapta gün sonlarında oluşan bakiyenin belirlenen kısmının vadesiz
hesapta kullanıma bırakıldığı, kalan bakiyenin ise gecelik faiz veren ayrı bir vadeli hesaba alınarak değerlendirildiği
bir üründür. Müşteri Güldüren Hesaptaki tüm bakiyeyi gün içinde standart bir vadesiz hesap gibi kullanabilir. Her
Müşteri için her para biriminden yalnız bir Güldüren Hesap açılabilir. Güldüren Hesapta bulunan ve gün
boyunca vadesiz hesapta tutulan bakiye, piyasa koşulları dikkate alınarak Banka tarafından belirlenen minimum
tutar vadesiz hesapta kalmak şartıyla, saat 21:00’den sonra Güldüren Vadeli hesaba aktarılır. Saat 21:00’den sonra
Müşteri dilerse vadesiz hesabından işlem yapabilir. Hesap bakiyesinin minimum tutar altına düşmesi halinde
kalan bakiye vadeli hesaptan tamamlanır, aktarılan bakiyeye faiz işletilmez. Vadesiz hesapta yer alan tutarın
vadeli hesapta değerlendirilmesi için Banka tarafından alt limit belirlenir. Güldüren Vadeli Hesap
bakiyesinin belirlenen limitin altına düşmesi halinde, hesap vadeli hesap olma özelliğini kaybeder. 21:00 ile
05:00 saatleri arasında tek seferde yapılan işlem limiti minimum tutar ile sınırlıdır. Güncel minimum tutarlar
Banka web sitesinde yer alır. Vadeli faiz oranı her gün değişebilir. Güldüren Vadeli Hesapta değerlendirilecek
maksimum tutar Banka tarafından belirlenir, bu tutarın üzerindeki tutar için faiz tahakkuk ettirilmez. Vadesiz
hesaba hafta sonu ve tatil günlerinde yatırılan tutarlar hafta sonu ve tatili izleyen ilk iş gününde vadeli
hesapta değerlendirilmeye alınır. Banka Müşteri kategorilerine göre farklı alt ve üst limitler belirleyebilir
veya limitleri zaman içinde değiştirilebilir. Yeni limitler, Müşteriye yazılı olarak ya da (mesaj, e-posta, faks
veya diğer) etkin diğer yollarla bildirilir ve yürürlük tarihi olarak belirtilen tarihten sonra Müşterinin herhangi
bir itirazda bulunmaksızın hesaplarını kullanmaya devam etmesi halinde yeni limitler geçerli olur. Vadeli
hesap 21:00 ile 05:00 saatleri arasında işler. Vadesiz hesaba, saat 21:00’den sonra gelen tutarlar, faize tabi
tutar aralığında kalması durumunda ertesi gün valörlü olarak gecelik (O/N) faiz kazanmaya başlar. Müşteri,
Güldüren Hesap özelliğini sonlandırmak istediğinde, hesap tamamen kapatılır.
Diğer Şartlar
Hesaba işletilen mevduat faiz oranı brüt faiz oranıdır. Sözleşme konusu ürün stopaj ve gelir vergisi gibi
yükümlülüklere tabi olabilir. Bu sözleşmeden doğan damga vergisi, stopaj, gelir vergisi gibi vergisel
yükümlülükler Müşteri’ye aittir. Ürün vadesi içinde gerçekleşen vergi yükümlülüklerine dair değişiklikler
yürürlük tarihinden itibaren uygulanır. Sözleşmenin bir nüshası müşteriye elden teslim edilmiştir. Bu sözleşme
Burgan Bank A.Ş. Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır.
Bu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklar için Müşteri tüketici mahkemeleri, tüketici sorunları hakem heyetine
veya Türkiye Bankalar Birliği nezdindeki Müşteri Şikâyetleri Hakem Heyetine başvurabilir.
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BİLGİLENDİRME
İmzalamak üzere olduğunuz sözleşmede menfaatinize aykırı sayılabilecek genel işlem koşulları
koyu(bold) olarak yazılmıştır. İmzalamadan önce bu hükümleri incelemenizi, gerek duymanız
halinde hukuki ve finansal sonuçları hakkında bir hukuk ve/veya finans uzmanın dan destek
almanızı öneririz. Sözleşmeyi imzalamanız üzerine bunları kabul etmiş sayılacağınızı bildiririz.
Sözleşme Nüshası ve Müşteri İmzası
Lütfen kutuya “sözleşmenin bir nüshasını elden aldım” yazınız.

Müşteri
Ad-Soyadı : ______________________________________________________________________________
Tarih:

/

/

_____________ ________________ _____________________________________

Banka

kaşe – imza
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imza

