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                             KUPONLU HESAP ÜRÜN BİLGİ FORMU 
ÜRÜN ÖZELLİĞİ: 

 
Kuponlu Hesap, minimum 1 yıl vadeli, maksimum 10 yıl vadeli olarak TL/USD/EUR cinsinden açılabilmektedir. Hesap, 
minimum 1 yıl vadede bağlanan anaparanın tahakkuk eden faizlerinin aylık, 3 aylık veya 6 aylık vadelerde ödendiği bir 
vadeli mevduat hesap türüdür. 

 

 Alt Limit: 10.000 TL – 10.000 EUR – 10.000 USD’dir. 

 Vade sonu gelmeden tercihinize göre aylık, 3 aylık veya 6 aylık ara dönemlerde düzenli faiz ödemesi 
yapılmaktadır. Faiz tutarları ara ödeme günlerinde vadesiz hesaba aktarılır. 

 Faiz ödemesi yapılırken Kuponlu Hesabın vadeli mevduat özelliği bozulmaz. 

 Kuponlu TL Hesapta stopaj %10, Kuponlu YP hesapta stopaj %13’tür.  

 Kuponlu Hesabın belirlenen vadeden önce kapatılması durumunda dönemsel olarak ödenmiş olan faiz 
tutarları ödenecek anaparadan mahsup edilmek suretiyle tahsil edilir. Kuponlu Hesapta anaparanın %50’sine 
kadar ve/veya üç kereden az kısmı çekim yapıldığı durumda müşterinin o tarihe kadar vadesiz hesabına 
aktarılmış olan geçmiş dönem faizleri geri alınmayacaktır. Banka çekilen kısım için o döneme ait henüz 
tahakkuk etmemiş faiz tutarını ödememe hakkına sahiptir. Hesap bakiyesi açısından mevcut vade ve faiz 
oranı hesap açılış anındaki şartlarla geçerli olmaya devam edecektir. 

 Vadeden önce hesabın tamamen kapanması veya toplam anaparanın %50’sinden fazla ve/veya üçüncü kez 
ve üzerinde kısmi çekim yapıldığı durumlarda, Banka, o döneme ait henüz tahakkuk etmemiş faiz tutarını 
ödememe ve o tarihe kadar geçmiş dönemlerde tahakkuk ederek, müşterinin vadesiz hesabına ödenmiş olan 
faiz tutarlarının tamamını anaparadan mahsup etme hakkına sahiptir. 
 

Yukarıda özetlenen konular dışında her türlü detaylı bilgi Kuponlu Hesap Taahhütnamesi’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 “Kuponlu Hesap Ürün Bilgi Formunun bir nüshasını elden aldım” 
ibaresinin aşağıdaki alana elle yazılarak altının imzalanmasını rica ederiz. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Müşteri Adı Soyadı  :    

 
Tarih    :             /             / 

 
Müşteri İmza   : 

 


