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ZAP HESAP (Para Birimi Değiştirilebilir Mevduat Hesabı) ÜRÜN BİLGİ FORMU 
 

 

ÜRÜN ÖZELLİĞİ: 

 

ZAP HESAP, vade süresince TL / USD / EUR döviz cinsleri arasında sınırsız geçiş imkanı tanıyan, faiz 

tahakkuklarının overnight (gecelik) olarak yapıldığı bir vadeli mevduat hesabıdır. 

 Hesap Açılış Alt limiti : 100.000TL – 35.000USD – 35.000EUR 

 Minimum Vade : 32 gün – Maksimum Vade : 90 gün 

ZAP HESAP (Para Birimi Değiştirilebilir Mevduat Hesabı) ürününde dönüşümü yapılabilecek olan 

para birimlerinin (TL/USD/EUR) faiz oranları, Banka tarafından hesabın açılışında ayrı ayrı belirlenecek 

olup, taahhüt süresince söz konusu para birimine hesap açılışında bildirilen bu oranlarda faiz 

uygulanacaktır. Para birimlerindeki değişiklik talepleri, Müşteri talimatının alındığı tarihte, Banka 

tarafından ilgili para birimine uygulanan “Banka Serbest satış kuru/parite” esas alınarak 

gerçekleştirilecektir. ZAP HESAP (Para Birimi Değiştirilebilir Mevduat Hesabı) döviz değişiminde 

dönüşüm sadece anapara üzerinde yapılmakta olup, faiz geliri ilgili döviz cinsinde hesap açılırken 

belirlenmiş olan faiz oranları üzerinden hesaplanmaya devam eder. 

 

Müşteri hesabın vadesi boyunca bakiyesinin tamamını TL/USD/EUR para birimlerinden seçtiği herhangi 

birine çevirme hakkına sahiptir. Bakiyenin yalnızca bir kısmı ile para birimlerinden herhangi birine 

çevirme işlemini yapamayacaktır. 

 

ZAP HESAP’a (“Para Birimi Değiştirilebilir Mevduat Hesabı”) hesabın vadesi boyunca hesaba para 

giriş/çıkış yapılamayacaktır. 

 

ZAP HESAP (Para Birimi Değiştirilebilir Mevduat Hesabı) açılışında, otomatik olarak ilgili hesaba ait 

TL, USD VE EUR olmak üzere üç ayrı faiz getiri hesabı açılır. ZAP hesap vadesi içerisinde işleyecek 

faiz tutarları döviz cinsine göre bu eklere aktarılır. ZAP hesabın vade sonunda, faiz getiri hesaplarında 

bulunan tutarlar otomatik olarak ana hesaba aktarılır. 

 

Vadesinden önce hesabın kapatılması durumunda ZAP Hesaba bağlı olan faiz getiri hesaplarında 

bulunan tutarlar müteriye iade edilmez, yalnızca anapara ödemesi yapılır. 

 
Vade sonunda ZAP HESAP (Para Birimi Değiştirilebilir Mevduat Hesabı) otomatik olarak kapanır ve 
temdit edilmez. 
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Yukarıda özetlenen konular dışında her türlü detaylı bilgi ZAP HESAP (Para Birimi Değiştirilebilir 

Mevduat Hesabı) Sözleşmesi’nde yer almakta olup, dikkatle 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. 

 

Okuyup uygun bulmam nedeni ile bu formda yer alan bilgileri onayladığımı beyan ederim. 

 

Tarafınıza teslim edilen form ile ilgili olarak “ZAP HESAP (Para Birimi Değiştirilebilir Mevduat 

Hesabı) Ürün Bilgi Formunun bir nüshasını elden aldım” ibaresinin aşağıdaki alana elle yazılarak 

altının imzalanmasını rica ederiz. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Müşteri Adı Soyadı  :    
 

Tarih    :             /             / 
 

Müşteri İmza   : 
 


