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İŞLEYEN HESAP ÜRÜN BİLGİ FORMU 
 
ÜRÜN ÖZELLİĞİ: 
 
Müşteri Vadesiz hesabında belirlenen alt limit üzerindeki bakiye, her gün otomatik gecelik ON TL vadeli mevduat  
olarak bağlanmaktadır. 
 

İŞLEYEN HESAP’ta iki adet alt tutarı belirlenmektedir. 
 

 Vadesiz Hesapta min. bırakılacak tutar için belirlenen İŞLEYEN HESAP alt limit : 500 TL 

 İŞLEYEN HESAP alt limitinin üzerinde kalacak ve vadeli mevduat olarak değerlendirilecek, Gecelik ON  
TL Vadeli Mevduat alt limit : 1.000 TL  

 
İŞLEYEN HESAP’ ta faiz alabilmesi için hesapta min 500 TL+ 1.000 TL = 1.500 TL bulunması gerekmektedir.  

 
İşleyen Hesap tanımlama yapılabilmesi için öncelikle müşterinin Vadesiz Mevduat Hesabı olmalı ve bunu müteakip 
hesap İŞLEYEN HESAP olarak tanımlanmaktadır. İŞLEYEN HESAP işleyişinde Banka tarafından belirlenen 
İŞLEYEN HESAP alt limiti ve Gecelik ON TL Vadeli Mevduat alt limiti üzerinde kalan bakiyeler dikkate alınmaktadır, 
alt limit değişiklik talebi Başvuru Formunda mutlaka belirtilmelidir. Banka, “İşleyen Hesap” faiz oranını günlük olarak 
internet sitesinde yayınlar. İşleyen hesap ile elde edilen getiri üzerinden stopaj vergisi kesintisi uygulanmaktadır. 
Banka, kullanım koşullarına ilişkin değişiklikleri, müşteriye 1 ay önceden bildirmek koşulu ile yapabilir. “İşleyen 
Hesap” özelliği olan vadesiz hesaba nakit olarak yatırılan tutarlar ertesi iş günü valörlü olarak gecelik TL mevduata 
dahil edilmektedir. İşleyen Hesap’ta gecelik TL vadeli mevduat bağlandıktan sonra bakiyeden para çekilmesi 
durumunda, en son bakiye üzerinden faiz tahakkuk etmektedir. 
 
Yukarıda özetlenen konular dışında her türlü detaylı bilgi İşleyen Hesap Başvuru Formunda 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 “İşleyen Hesap Ürün Bilgi Formunun bir nüshasını elden 
aldım” ibaresinin aşağıdaki alana elle yazılarak altının imzalanmasını rica ederiz. 
………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………..... 
Müşteri Adı Soyadı  :    

 
Tarih    :             /             / 

 
Müşteri İmza   : 


