
SMS KANALI İLE AÇILAN TL KİRAZ HESAP ÜRÜN BİLGİLENDİRME VE BAŞVURU FORMU
Kiraz Hesap Gerçek kişilere yönelik vadesiz hesap olup, ürün vadesiz hesaplar 
üzerinden yapılan her türlü bankacılık işleminin yapılabildiği bir vadesiz hesap 
ile faiz tahakkuklarının yapıldığı bir vadeli mevduat hesabından oluşur. Kiraz 
Hesapta, hesaptaki bütün bakiye gün boyunca vadesiz hesapta kalır, gün sonu 
işlemleri sırasında faize tabi limitler dahilindeki bakiyeye günlük faiz işletilir. 
Vadeli mevduat açılışı için vadesiz mevduat alt limitinin üzerinde minimum va-
deli mevduat alt limiti kadar bir tutarın hesapta bulunması zorunlu olup, vadesiz 
mevduata faiz tahakkuku söz konusu değildir. Gün sonu işlemi tamamlandığında, 
faiz kazanan tutar faizi ile müşterinin serbest kullanımına bırakılır. Gün sonu iti-
barıyla vadesiz hesap alt limit üzerinde kalan tutarın vadeli hesap alt limitinin al-
tında olması halinde tüm tutar vadesiz hesapta kalır. Vadeli Mevduat Üst Limiti-
nin üzerindeki tutar vadeli hesapta değerlendirilmeyecek olup vadesizde bırakılır.
Vadesiz Mevduat Alt Limit TL hesaplarda Bankanın belirlemiş olduğu ve ilgili 
kanallardan duyurduğu alt limitler geçerli olup, müşterinin talebi ile daha yüksek 
bir tutar seçilmesi mümkündür. 
Hesap Açılış Tutarı Vadesiz tutar dahil toplam tutarı ifade etmektedir. 
Hoş Geldin Faiz Oranı Standart Süre Hoş Geldin Faiz Oranı Kiraz Hesap açılışı-
nı takiben hesap bakiyesinin ilgili döviz cinsine ait minimum Kiraz Hesap vadesiz 
ve vadeli alt limit toplamına ulaşması durumunda hak kazanmaya başlayacağı 
faiz oranıdır ve ilgili limitlere ulaşıldığı gün geçerli olan güncel faiz oranından 
yararlanılır, bu oran hoş geldin standart süresi boyunca müşteri özelinde sabit 
olup kesintisiz devam eder. Hesap açılışından itibaren hesap bakiyesinin ilgili 
limitlere ulaşmaması durumunda ise süre işlemeye başlamaz. Kiraz Hesap açılı-
şından sonra herhangi bir tarihte hesabın kapatılması durumunda, müşteri ilgili 
döviz cinsinden tekrar hesap açmak istediğinde, Hoş Geldin faiz hakkını kaybe-
der ve devam faizi geçerli olur. Müşteri’nin hesabı sehven kapatması durumunda 
Hoş Geldin faizinden yararlanması yönünde talep ya da itirazı hükümsüzdür. 
Hoş Geldin Faiz Oranı süresinin sona erme gününün hafta sonuna denk gelmesi 
durumunda gün sayısı bir sonraki işgününe denk gelecek şekilde revize edilir.
Hoş Geldin Faiz Oranı Ek Süre Müşteri’nin Kiraz Hesap açılış gününden itiba-
ren 30 işgünü içerisinde Bireysel Emeklilik Sözleşmesi imzalaması ve sözleşme-
nin “Standart Hoş Geldin faiz oranı süresi” bitimini takip eden ilk iş gününe kadar 
yürürlüğe girmesi durumunda müşteri Kiraz Hesap açılışında geçerli Hoş Geldin 
faiz oranından 30 takvim günü daha yararlanabilecektir. İlgili Bireysel Emeklilik 
Sözleşmesi’nin başka şirketten aktarım yoluyla yürürlüğe girmesi durumunda 
Ek Hoş Geldin Faiz Süresi hakkından faydalanılamayacaktır. İlgili Bireysel Emek-
lilik Sözleşmesi’nden ilk 60 gün içinde cayma hakkının kullanılması durumunda 
veya bireysel emeklilik sözleşmesinin belirtilen sürelerde imzalanmaması veya 
yürürlüğe girmemesi durumunda “Ek Hoş Geldin Faiz Süresi” hakkından fayda-
lanılamayacaktır.
Devam Faiz Oranı Hoş Geldin faiz oranının bitiminden sonra Banka’nın gün-
lük olarak belirlediği ve vadeli mevduat alt limit ve üst limitleri arasında kalmak 
şartıyla Kiraz Hesap vadesiz üst limiti üzerinde vadeli olarak değerlendirilecek 
hesap bakiyesine göre değişen “Devam Faiz Oranı” uygulanır.
Hesaptan para çekme ve para yatırma işlemlerinde sınır bulunmamaktadır. Haf-
ta içi 17.00’den önce Kiraz Hesap’a para yatırıldığında hesap aynı gün, hafta 
sonu ve resmi tatillerde hesaba yatırılan/transfer edilen tutarlar ertesi işgünü 
valörüyle faiz kazandırmaya başlar. 
Bir müşteri aynı anda aynı döviz cinsinden birden fazla hesap açılışı yapamaz, 
farklı zamanlarda açsa dahi Hoş Geldin faizinden 2. kez faydalanamaz. Müş-
terinin ortak hesabı Kiraz Hesap özellikli açılmış ise aynı anda münferit olarak 
Kiraz Hesap özellikli hesap açamaz, farklı zamanda açsa dahi Hoş Geldin faiz 
oranından tekrar yararlanamaz Ancak bir müşteri aynı anda farklı döviz cins-
lerinden (TL, USD ve EUR) Kiraz Hesap’a sahip olabilir ve iki hesap için de Hoş 
Geldin faizinden yararlanabilir. Ortak Kiraz Hesap ile münferit Kiraz Hesap farklı 
döviz cinslerinde olabilir ve müşterinin bu iki hesabı da Hoş Geldin faiz oranın-
dan yararlanabilir.
Fibabanka A.Ş. vadesiz hesapta tutulacak alt limiti, vadeli hesap alt ve üst limitini, 
Hoş Geldin Faiz Oranı Standart Süresini, Kiraz Hesap açılış günü itibarıyla Hoş 
Geldin faiz oranının tahakkuk etmesi için hesapta bulunması gereken minimum 
Kiraz Hesap vadesiz ve vadeli alt limit toplamına hesap bakiyesinin ulaşmaması 
durumunda Hoş Geldin faiz oranını, Kiraz vadeli bakiyesine göre değişen devam 
faizlerini ve tutar aralıklarını zaman içinde değiştirme hakkına sahiptir. Yeni li-
mitler, fibabanka.com.tr’de duyurulur ve yürürlük tarihi olarak belirtilen tarihten 
sonra herhangi bir itirazda bulunmaksızın hesaplarınızı kullanmaya devam et-
meniz halinde yeni limitler geçerli olur. 
Vadeli hesaba aktarılan tutar, hafta sonları ve resmi tatil günlerinde kullanıla-
bilecektir. Bu kapsamda Kiraz Hesap minimum vadesiz limit üzerinde ekstra bir 

bakiye var ise öncelikle bu tutar kullandırılır, yetersiz olması durumunda vadeli 
hesaptan aşan tutar kadar kısmi bozum yapılır. Kısmi çekim sonrası kalan tu-
tar aynı vadeli mevduat brüt faiz oranı ile devam eder. Vadeli hesap minimum 
limitinin altına düşecek şekilde hesaptan para çekimi durumunda, vadeli hesap 
otomatik olarak kapatılır. Bu tutarları aşan para kullanım talepleri durumunda 
ise müşterinin hesabına tanımlı kredili mevduat hesabı limiti var ise en son bu 
bakiyeden kullandırım gerçekleşir.
Hesap cüzdanı mevduat hesabının varlığını hukuken ispatlayıcı bir belge olma 
özelliğinden dolayı şubelerimize başvurarak hesap cüzdanınızı teslim almanız 
önerilir.
Müşteri’nin BANKA nezdindeki hesaplarına, varlıklarına bir kısıt takyidat (haciz, 
tedbir, rehin vs.) gelmesi halinde Müşteri, Kiraz Hesap özelliği olan hesabına da 
yasal blokelerin/kısıtların geldiği ilgili gün faiz kazancını elde edemeyeceğini 
peşinen kabul ve beyan eder.
Müşteri, Kiraz Hesabın otomatik vadeli mevduat açılış özelliğini sonlandırmak 
istediğinde, hesabı standart vadesiz mevduat hesabına dönüştürülür.
Vadesinden önce çekilen mevduata Fibabanka A.Ş’nin faiz verme hakkı saklı olup, 
verilmesi durumunda bu oran Türkiye Cumhuriyeti Merkez bankasına iletilen 
vadesiz mevduat faiz oranını aşamaz.  
Kiraz Hesaba ilişkin şart ve koşullara ilişkin olarak Müşteri Banka tarafından 
bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder. Kiraz Hesaba ilişkin şart ve koşulların de-
ğişmesi durumunda, Banka Müşteriyi gerek sms gerekse diğer iletişim kanalları 
ile bilgilendirecektir.  
Detaylı bilgi için www.fibabanka.com.tr veya Fibabanka A.Ş şubelerinden ve 444 
88 88 Çağrı Merkezi’nden bilgi alabilirsiniz.

Açılış Seçenekleri (Lütfen tercihinizi belirleyiniz)

  Kiraz Hesap özellikli yeni bir TL vadesiz hesap açılmasını rica ediyorum.

İşbu Kiraz Hesap Ürün Bilgilendirme ve Başvuru Formu 6502 Sayılı Tüke-
ticinin Korunması Hakkında Kanun’un Finansal Hizmetlere ilişkin mesafeli 
sözleşmeler başlıklı 49.maddesi ile 31.01.2015 tarih ve 29253 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşme-
ler Yönetmeliği’ne uygun olarak uzaktan iletişim aracıyla akdedilmiştir. 
BANKA ve Müşteri arasında ayrıca yazılı bir sözleşme/bilgilendirme veya 
başvuru formu imzalanmayacak olup, işbu Bilgilendirme ve Başvuru For-
mu metni Müşteri’nin bildirdiği elektronik posta adresine gönderilecektir. 
Müşteri’nin işbu Bilgilendirme ve Başvuru Formu’nu bilgisayarına ya da 
diğer elverişli aygıtlara indirmek suretiyle muhafaza etmesi de mümkündür. 
Müşteri ile Banka arasındaki işbu Bilgilendirme ve Başvuru Formu’na konu 
hesap ilişkisi devam ettiği müddetçe, Müşteri herhangi bir ücret ödemeksi-
zin işbu  Bilgilendirme ve Başvuru Formu’nun kağıt üzerinde bir örneğinin 
verilmesini BANKA’dan talep edebilir.
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