
 

 

 
Model 597 

RENKLI HESAP ÜRÜN BİLGİ FORMU 
                             

ÜRÜN ÖZELLİĞİ: 
 

 Renkli Hesabın tanımlandığı vadesiz hesabınızda belirlenen alt limit üzerindeki bakiye, hergün otomatik 
gecelik ON vadeli mevduat olarak bağlanmaktadır. 

 

 Renkli Hesap Türk Lirası ve/veya döviz vadeli hesaplara tanımlanabilmektedir. Renkli Hesap tanımlaması 
yapılabilmesi için öncelikle Bankamızda Vadesiz Mevduat Hesabı açılmış olması gerekmektedir. 
Talebinize istinaden vadesiz mevduat hesabınız, RENKLI HESAP olarak tanımlanmaktadır.  

 

 RENKLI HESAP işleyişinde Banka tarafından belirlenen RENKLI HESAP alt limiti ve Gecelik ON Vadeli 
Mevduat alt limiti üzerinde kalan bakiyeler dikkate alınmaktadır. RENKLİ HESAP “hoş geldin faiz” oranını 
ve standart faiz oranlarını günlük olarak internet sitesinde yayınlar. Banka, vadesiz hesap alt limiti, ürün 
alt limiti, hoş geldin faizi geçerlilik süresi gibi kullanım koşullarına ilişkin değişiklikleri yine internet 
sayfasında ve/veya şubeleri aracılığı ile ilan eder.  

 

 RENKLİ HESAP faiz oranları yıllık basit brüt faiz oranlardır ve ilgili döviz kuruna göre stopaj kesintisi 
yapılmaktadır.  

 

 Banka RENKLİ HESAP için alt limit belirleyebilecektir. Mevduat tutarının belirlenen alt limitin altında 
kalması durumunda faiz işletilmeyecektir. RENKLİ HESAP mevduat tutarının belirlenen alt limitin üstünde 
olması durumunda da Banka alt limite kadar olan bakiye için faiz vermeyebilir.  

 

 RENKLİ HESAP özelliği olan vadesiz hesaba nakit olarak yatırılan tutarlar ertesi iş günü valörlü olarak 
gecelik mevduata dahil edilmektedir. RENKLİ HESAP’ ta gecelik vadeli mevduat bağlandıktan sonra 
bakiyeden para çekilmesi durumunda, en son bakiye üzerinden faiz tahakkuk etmektedir.  

 
 Banka ilk kez Renkli Hesap açan müşterilere bankanın belirleyeceği süre ile “hoş geldin faizi” adı altında 

farklı faiz oranı uygulayabilir. Banka belirlediği “hoş geldin faizi” oranını ve süresini internet sitesinde 
yayınlar. Hoş geldin faizinin uygulanma süresi hesapta bakiye olmasa bile ek hesabın açılması ile başlar, 
hesaba para yatırılmayan günler için müşteri herhangi bir faiz talebinde bulunamaz. Hoş geldin faiz 
oranından sonraki standart faiz oranları Banka tarafından belirlenecektir.  

 

 Yukarıda özetlenen konuları inceleyebilmeniz ve anlaşılmayan konularda Bankamızdan detaylı açıklama 
talep edebilmeniz amacıyla bu formun bir nüshası tarafınıza teslim edilmiştir. 

 

Banka Yetkililerinin İmzası: 

Anadolubank A.Ş. ………… Şubesi 

 

Okuyup uygun bulmanız durumunda, bu 2(iki) nüsha düzenlenmiş formu imzalayarak 1(bir) nüshasını 
saklayınız. 

 

Bu formda yer alan bilgileri onayladığımı, formun bir nüshasını aldığımı beyan ederim.  

 

Müşterinin Adı Soyadı:  

Tarih: 
İmza: 


