Üç Para Birimli Mevduat Hesabı
Talep Formu

Multi-Currency Deposit Account
Request Form

Burgan Bank Üç Para Birimli Mevduat Hesabı ile Türk
Lirası, Amerikan Doları veya Euro cinsinde hesap
açabilir, vade sonu beklemeden, istediğiniz an ve
günlük işleyen faizi kaybetmeden mevduatınızdaki
bakiyeyi tamamen ya da kısmen üç döviz cinsi
arasında geçiş yapabilirsiniz.

With Burgan Bank’s Multi-Currency Deposit
Account, you may open an account in Turkish Lira,
US Dollar or Euro, and switch your deposit balance,
either partially or wholly, amongst such three
currencies at any time, without waiting for maturity
date, without losing daily interest.

 Üç Para Birimli Mevduat Hesabı 32 günden 90 güne
kadar vadelerle açılabilir. Azami ve asgari vade
günleri Banka politikaları ve değişen piyasa
koşullarına göre serbestçe değiştirilebilir.
 Açılış tarihinde seçilen döviz cinsi için faiz oranları
Üç Para Birimli Mevduat Hesabının açılış tarihinde
belirlenir. Her para birimi için hesap açılışında
belirlenen faiz oranları günlük olarak işler.
 Hesap temdit edilemez ve vade sonunda otomatik
olarak sonlanır.
 Döviz işlemlerinin tamamında bankamız serbest
alış/satış kurları uygulanır.
 Hesaba vade sonuna kadar para yatırılamaz.
Vadeden önce para çekilmek istenilmesi
durumunda hesabın Üç Para Birimli Mevduat
Hesabı olma özelliği ortadan kalkar, hesap kapatılır
ve faiz ödemesi gerçekleştirilmez.
 Üç Para Birimli Mevduat Hesap açma limitleri TL
için minimum 2.500 / USD ve EURO için minimum
500’dür.
Bu
tutarların
altında
hesap
açılamamaktadır.
 Vade süresi içinde döviz dönüşümü yapabilir, döviz
piyasalarındaki hareketlilikten yararlanabilirsiniz.
 Ürün kur riski içermekte olup, yaşanan zararlardan
Burgan Bank sorumlu değildir.
 Üç Para Birimli Mevduat Hesabı’nızda bulunan
bakiyeyi Bankamızda yapılan türev işlemleriniz için
hesap vadesi içinde rehin verebilirsiniz. Türev işlem
sadece TL, USD ve EUR döviz cinslerinden ikisi
arasında yapılabilir. Hesap rehinliyken de faiz oranı
işlemeye devam eder. Türev işlem vade gününde
kâr ya da zarar edilebilir. İşlem vadesinde yaşanan
kayıplardan ve anapara bakiyesinde oluşabilecek
farklılıklardan Burgan Bank sorumlu değildir. İşlem
sonunda zarar edilmesi durumunda ilgili tutar Üç
Para Birimli Mevduat Hesabın anaparasından tahsil
edilir. İşlem sonunda kâr elde edilmesi durumunda

 Please note that Multi-Currency Deposit
Account may be opened for a maturity of 32
days, up to 90 days. Maximum and minimum
maturity days are subject to change according
to the Bank’s policies and the changing market
conditions.
 Interest rates applicable to a currency selected
at the opening date shall be determined on the
date when Multi-Currency Deposit Account is
opened. Interest rates as set at the time of
opening of the account in every currency shall
accrue on a daily basis.
 Account may not be extended and automatically
expires at the maturity date.
 For all FX transactions, our Bank’s
buying/selling currency rates shall apply.
 No amount may be deposited in the account
until the maturity date. Withdrawing money prior
to the maturity date, Multi-Currency Deposit
Account will be closed and no interest payment
will be made.
 The limits for the opening of a Multi-Currency
Deposit Account shall be minimum 2.500 for
TRY, and 500 for USD and EURO. No account
may be opened below such amounts.
 Foreign currency conversion may be made
within the maturity period, allowing you to
benefit from the fluctuation in the FX markets.
 This product involves a currency risk, and
Burgan Bank shall not be liable for any loss.
 Within the account maturity period, you may put
in pledge the balance in your Multi-Currency
Deposit Account for your derivative transactions
with our Bank. A derivative transaction may only
be performed between any two of TRY, USD,
and EUR currencies. Even when the account is
pledged, interest rate shall continue to accrue.
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doğan vergi tutarı Üç Para Birimli Mevduat Hesabın
anaparası içinden tahsil edilir.
 Türev işlem vadesinin sonuna kadar rehnedilen
tutar için diğer döviz cinslerine dönüşüm yapılamaz.

Bu formu imzalamanız halinde adınıza “Üç Para
Birimli Mevduat Hesabı” açılacaktır. Anlaşılmayan
konularda lütfen detaylı bilgi talep ediniz. Bu form
Burgan Bank Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesinin
ayrılmaz bir parçasıdır.

Derivative transaction may either yield a profit or
incur a loss at the maturity date. Burgan Bank
shall not be held liable for any loss incurred at
the transaction maturity date and any variance
in the principal balance. If a loss is incurred at
the end of the transaction, the relevant sum shall
be collected from the principal amount of MultiCurrency Deposit Account. If a profit is yielded
at the end of the transaction, the resulting tax
due shall be collected from the principal amount
of Multi-Currency Deposit Account.
 The pledged amount may not be converted to
other foreign currencies until the end of maturity
period of the derivative transaction.
By signing this form, you hereby instruct the
Bank to open a “Multi-Currency Deposit
Account.” In case of ambiguous matters, please
request for detailed information. This form is
integral part of Burgan Bank’s Banking Services
Agreement.

Müşteri No
Customer No
Üç Para Birimli Vade Gün Sayısı
Multi-Currency Maturity Days
TRY

USD

EUR

Vadesiz Hesap Ek No
Demand Deposit Account Annex No
İlgili Üç Para Birimli Vadeli Hesap Ek No
Relevant Multi-Currency Time-Deposit Account Annex No
Hesap Açılış Bakiyesi
Opening Balance
Vade Boyunca Uygulanacak Faiz Oranı (%)
Interest Rate Applicable Throughout the Maturity Period (%)
/ CUSTOMER

BANK
BANKA
/ BANK

Ad-Soyad:
Full Name:
Tarih:
Date:
Güler Üçlertoprağı
Alternatif Satış Kanalları
Bölüm Başkanı
Head of Department of
Alternative Sales Channels

Signature
İmza
/ Signature
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Pınar Kuriş
Genel Müdür Yrd.
Assist. General Manager

