
FİBABANKA DÜZENLİ GELİR HESABI MÜŞTERİ FORMU VE TAAHHÜTNAMESİ

Şube Adı Tarih …./…./…….

Adınız Soyadınız/Unvanınız

HESAP AÇILIŞ BİLGİLERİ

Vadesiz IBAN
Vadeli IBAN

Fibabanka Düzenli Gelir Hesabı Detayları

Tutar Para Birimi TL⬜

Faiz Ödeme Dönemi Ayda 1⬜ 3 ayda bir⬜ Vade Tarihi

Brüt Faiz Oranı*

*Vade boyunca faiz ödeme dönemlerinde geçerli faiz oranı

Fibabanka Düzeni Gelir Hesabı talimatımın yukarıdaki detaylarla,

⬜ Kendi adıma veya

⬜ Ayrı ayrı hareket edilen ortak hesap olarak ekte isimleri verilen hesap sahipleri ile veya,

⬜ Birlikte hareket edilebilen ortak hesap olarak ekte isimleri verilen hesap sahipleri ile gerçekleştirilmesini talep

ediyorum.

Fibabanka Düzenli Gelir Hesabıma yukarıda belirtilen brüt faiz oranı kullanılmak suretiyle vade boyunca her bir aylık/üç

aylık dönem sonunda ana param üzerinden brüt olarak faiz tahakkuk ettirileceği ve yukarıda belirtilen brüt faiz oranının

piyasa koşulları ne olursa olsun dönem sırasında sabit olduğu bilgisine sahibim. Fibabanka Düzenli Gelir Hesabı’nın

minimum 366 gün maksimum 400 gün vadeli mevduat hesabı olduğunu, faiz ödemelerinin aylık/3 aylık dönem

sonlarında tahakkuk edeceğini, tahakkuk ettirilen faizlerin, vadeli hesabın ana parasına eklenmeyerek serbest

kullanımıma bırakılmak üzere işbu talimatta belirtilen vadesiz hesabıma alacak kaydedileceğini biliyorum.

Ara dönemlerde kısmi para çekilişi yapılamayacağı, para çekilişi için hesabın kapatılması gerektiğini ve Fibabanka

Düzenli Gelir Hesabımın vadesinden önce ancak Banka’nın onayı ile bozulabileceğini, Fibabanka Düzenli Gelir

Hesap’taki 1 yıl vadeli mevduatımı vadesinden önce bozmam halinde bu hesabıma aylık/3 aylık dönemlerde hesabı

kapadığım tarihe kadar ödenen tüm faizlerin toplamının anaparamdan düşülerek kalan anaparamın tarafıma

ödeneceğini, ve ödenmemiş gelecek faizlerimden feragat edeceğimi, anaparama hesapta kaldığı süre dikkate alınarak

Merkez Bankası tarafından belirlenen azami vadesiz mevduat faiz oranını aşmamak kaydıyla, Bankanın takdir edeceği

bir vadesiz mevduat faiz oranı uygulanacağını, Bankanın yürürlükteki mevzuat dahilinde yaptığı işbu faiz uygulamasına

ilişkin başka bir talebim veya itirazım olmayacağını beyan, kabul ve taahhüt ederim. BANKA, hesaptan para çekme için

belirlediği süreyi, hesabın vadesi boyunca para çekebilme adedini ve hesaba ait diğer koşulları, Müşteri’lere gerekli

bilgilendirmenin yapılması ve/veya uygun biçimde ilan etmek sureti ile değiştirme hakkına sahiptir.
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MÜŞTERİNİN
Adı Soyadı İmza

MÜŞTEREK HESAP SAHİPLERİNİN
Adı Soyadı
Adı Soyadı
Adı Soyadı

İmza
İmza
İmza

Bankamızca talebiniz yukarıda beyan ve taahhüt edilen esaslar dahilinde kabul edilerek işleme konulmuştur. İşbu talimat

formu Bankacılık Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçası ve ekidir.

Fibabanka A.Ş.
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