CEPTETEB Hesap Başvuru Formu
Bu başvuru formunda yer alan ifadeler, aşağıdaki anlamlarda kullanılacaktır:
Banka: Türk Ekonomi Bankası A.S.
CEPTETEB Hesap: Bu formda yer alan düzenlemelerin uygulanacağı, gerçek kişi adına açılmış hesap
Hesap Sahibi: Banka’nın CEPTETEB Hesabı adına yönettiği gerçek kişi
Bakiye Tutarı: Hesap sahibi için CEPTETEB Hesabında faiz getiren tutar
Sözleşme: Banka’nın Bireysel Müşteri Sözleşmesi
Basvuru Formu: CEPTETEB Hesap Başvuru Formu
Çalışma Günü: Cumartesi ve Pazar günleri, resmi tatiller dışında Türkiye Cumhuriyeti’nde banka şubelerinin açık
olduğu hafta içi günler
Madde 1. Hesap Açılışı
- CEPTETEB Hesap, talep halinde KMH bağlanabilen vadesiz mevduat hesabı ile günlük vadeli mevduat
hesabından oluşan bir üründür.
- CEPTETEB Hesap, Banka’nın hiçbir şubesinden açılamayacağı gibi, hesap ile ilgili işlemler hesap cüzdanı
teslim alınması istisna olmak üzere, hiçbir şubeden yapılamaz.
- CEPTETEB Hesap, tüzel kişilere tanımlanmamaktadır.
- Her bir Müşteri TL/USD/EURO/GBP olarak sadece birer adet CEPTETEB Hesap açabilecektir. Yeni Müşteriler
için Başvuru Formu ve Banka tarafından istenecek diğer belgeler temin edildikten ve hesap sahibince Sözleşme
ve Başvuru Formu imzalandıktan sonra CEPTETEB Hesap açılacaktır. Mevcut müşteriler için ise, Başvuru
Formu’nun Müşteri tarafından elektronik olarak onaylanmasını takiben CEPTETEB Hesap tanımlaması
yapılabilecektir.
- CEPTETEB Hesaba, Müşteri ile Banka arasında imzalanan Sözleşme hükümleri saklı kalmak kaydıyla,
komisyon ve hesap işletim ücreti tahakkuk ettirilmeyecektir.
Madde 2. Hesaba Para Yatırma ve Hesaptan Para Çekme
- CEPTETEB Hesaba para yatırma veya hesaptan para çekme işlemleri CEPTETEB İnternet Şubesi/Mobil
Şube/Destek Merkezi/ATM aracılığıyla nakit veya para transferi olarak yapılabilir. Para Transferi işlemleri
EFT/Havale sisteminin çalıştığı saatlerde yapılabilmektedir. Söz konusu transfer işlemi nedeniyle Banka, ücret
talep etme yetkisine sahiptir.
- Çalışma günlerinde saat 17:45’ten önce hesaba yatırılan tutara ilgili günün sonunda hesapta kalan bakiye
üzerinden faiz işleyecektir, saat 17:45’ten sonra yatırılan tutarlara ise ertesi gün faiz işleyecektir.
- Çalışma günlerinde saat 17:45’ten sonra hesaptan çekilen tutarlar için faiz uygulanmayacak, hesapta kalan tutar
üzerinden faiz uygulanacaktır.
- Tatil günlerinde işleyecek faiz, takip eden ilk iş günü bakiyesi üzerinden işleyecektir
- Para çekme işlemleri aynı gün valörü ile işlem görmektedir.
- Hesaptaki bakiye, miktarına bakılmaksızın, talep halinde faizler de dahil olmak üzere, gece 05:00-06:00 saatleri
arası hariç olmak üzere, her zaman çekilebilir.
Madde 3. Faiz Ödemesi
- Banka, CEPTETEB Hesap ile ilgili kampanya yapabilir ve kampanya kapsamında hesap açtıran müşterilere,
Tanışma faizi verebilir. Tanışma faizi Banka’nın belirleyeceği bir süreyle, hesapta bulunan tutar için
işletilebilecektir. Müşteri, Tanışma faizinden bir defaya mahsus olmak üzere ilk hesap açılışında
faydalanabilecektir. Tanışma faiz oranının uygulanma süresi, hesapta bakiye olmasa dahi hesabın açılması ile
başlar. Hesaba para yatırılmadığı günler için, müşteri herhangi bir faiz talebinde bulunamaz. Tanışma faiz oranı
işleme süresi bittikten sonra, hesaba işletilecek ‘’Tanışma kampanyası sonrası faiz oranı’’, müşterinin bir önceki
ay ortalama hesap bakiye tutarına göre Banka tarafından belirlenecektir. ‘’Tanışma Kampanyası sonrası faiz
oranı’’ tabela (standart) faiz oranına Bankanın ortalama bakiye aralığı için belirlediği ek faiz oranının eklenmesi ile
hesaplanmaktadır. Tanışma kampanyası sonrası faizi, hesap bakiyesi azami 500.000 TL ve muadili döviz
bakiyesi olduğu sürece geçerlidir. Hesap bakiyesinin belirtilen bakiyenin üzerine çıktığı günler için Banka’nın
tabela (standart) faiz oranı uygulanacaktır.
- Banka CEPTETEB Hesap’ta müşterinin ortalama bakiyesine karşılık gelecek Tanışma Kampanyası sonrası faiz
oranlarını internet sitesinde güncel olarak yayınlayacaktır.

- Hesap bakiyesinin muhasebeleştirilecek bir tutar olması durumunda faiz tahakkuk ettirilecektir
- CEPTETEB Hesaba faiz, günlük olarak işletilecek olup, işletilen faiz günlük olarak hesaba eklenecektir.
- Müşteri CEPTETEB Hesabı açarken sıfır bakiyeli olarak açabilecektir.
Madde 4. Faiz Oranı, Alt ve Üst Limit, İşlem Saatleri Değişikliği
- Banka, hesaba uyguladığı faiz oranlarını, piyasa koşulları uyarınca ve TCMB’ye bildirilen oranlar dahilinde
kalmak kaydıyla her zaman değiştirme hakkına sahiptir. Banka güncel Tanışma Faizi ve Tanışma Kampanyası
sonrası faiz oranlarını www.teb.com.tr ve/veya cepteteb.com.tr sitesinde yayınlayacak olup, faiz oranlarının
güncelliğinin takibi müşterinin sorumluluğundadır. Müşteri Banka’nın internet sitesi dışında 0850 222 0 929 no’lu
CEPTETEB Destek Merkezi aracılığıyla da güncel faiz oranlarını öğrenebilecektir.
- Tanışma ve Tanışma Kampanyası sonrası faizlerinde yapılacak değişiklikler, Banka’nın web sitesinde
duyurulacaktır.
- Müşteri, CEPTETEB Hesaba uygulanacak kampanyalar ve şartlarının belli dönemlerde Banka tarafından
değiştirilebileceğini kabul eder. Kampanya şartları (işlem saatleri, Tanışma Faizi/Tanışma Kampanyası sonrası
faizi limitleri, faiz oranları, ek faiz, vb.) internet sitesinde yayınlanacaktır.
Madde 5. Hesabın Banka Tarafından Kapatılması
Müşteri’nin CEPTETEB Hesabın kullanım koşullarına uygun davranmaması halinde ya da Sözleşme kapsamında
gerek olması halinde, Banka CEPTETEB hesabı kapatarak bakiyeyi Müşteri’nin bildireceği başka bir hesaba
transfer etme hakkına sahiptir.
Müşteri CEPTETEB Hesaplarını herhangi bir para biriminden son bir hesap kalana kadar CEPTETEB İnternet
Şubesi’nden veya CEPTETEB Mobil Şube’den elektronik ortamda kapatabilecektir. Ancak Müşteri’nin son bir
hesabı kalması halinde, bu hesabın CEPTETEB Destek Merkezi aracılığı ile kapatılması mümkün olacaktır.
MÜŞTERİ, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden
cayma hakkına sahiptir.
Cayma hakkı süresi, MÜŞTERİ’ nin sözleşmenin bütün şartlarını kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile
edindiği tarihten itibaren başlar. MÜŞTERİ, cayma hakkını işbu formda yer alan iletişim adresleri yoluyla iletebilir.
Madde 6. Kurallarda Değişiklik
Banka işbu başvuru formunda yer alan hususları, internet sitesinde yayınlamak kaydıyla her zaman değiştirebilir.
Madde 7. Para Transferleri
- Çalışma günleri/saatleri içinde ATM aracılığıyla para yatırma ve para çekme işlemleri yapılabilmektedir.
- Para Transferi İşlemleri; EFT/Havale sisteminin işlediği saatler arasında Banka’nın CEPTETEB İnternet
Şubesi/Mobil Şube/Destek Merkezi ve TEB ATM’leri aracılığıyla hesaptan başka hesaba para transferi ve hesaba
para gönderme işlemleri yapılabilecektir. Gece 05:00–06:00 saatleri arasında hesaba erişilememektedir.
- ATM; TEB ATM’lerinden para yatırma/para çekme işlemleri gece 05:00-06:00 saatleri dışında her zaman
yapılabilmektedir.
Madde 8. Bireysel Müşteri Sözleşmesi Hükümleri
Aksi açıkça kararlaştırılmış olmadıkça, işbu başvuru formunda yer alan hususlar ile birlikte müşteri ile Banka
arasında imzalanmış olan Bireysel Müşteri Sözleşmesi hükümleri geçerli olacaktır.
Müşteri, işbu Sözleşme’nin uygulanmasından kaynaklanan şikayet ve itirazları hakkındaki başvurularını ilgili
tüketici mahkemesine veya tüketici hakem heyetine yapma hakkına sahiptir.
TARİH: …. /…. / ….
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