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ALTIN VE GÜMÜŞ ALIM SATIMINA ARACILIK VE SAKLAMA İŞLEMLERİ İLE ALTIN VE GÜMÜŞ DEPO HESAPLARI
SÖZLEŞMESİ
Bu Sözleşme,
sonunda adı-soyadı/unvanı yer alan Müşteri ile Ticaret Sicil No: 189356, Mersis No:
0876004342000105 olan, TEB Kampüs C ve D Blok Saray Mah. Sokullu Cad. No:7A - 7B Ümraniye/ İSTANBUL
adresinde bulunan, web adresi www.teb.com.tr, telefon numaraları Genel Müdürlük 0216 635 35 35 ve Çağrı
Merkezi: 0850 200 0 666 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. (“TEB” ve/veya “Banka”) arasında aşağıdaki şartlarla
akdedilmiştir.
I- ALTIN DEPO HESAPLARINA UYGULANACAK HÜKÜMLER
1. a) İşbu Sözleşme hükümleri gereğince Banka tarafından altın depo hesaplarına kabul edilebilecek altınlar,
standartları mevzuat hükümleri ile belirlenmiş, Borsa İstanbul’un yayınladığı Rafineriler Listesi’nde belirtilen yerli ve
yabancı rafineriler tarafından üretilen ve saflığı en az 995/1000 ayar olan altınlardan ibarettir. Söz konusu altın depo
hesapları, Müşteri tarafından yukarıda belirtilen nitelikleri taşıyan altınların, Banka’ya fiziken teslimi ve/veya Müşteri
tarafından verilen talimat uyarınca Banka tarafından bedel karşılığı müşteriye altın satılması suretiyle vadeli veya
vadesiz olarak açılır. Banka; vadesiz hesaplara faiz verip vermemekte serbesttir. Müşteri Banka’nın bu uygulamasını
kabul eder. Banka, cari uygulamasını uygun göreceği zaman ve şekilde Müşteri’ye bilgi vermek suretiyle tadile
yetkilidir.
b) Müşteri, işbu Sözleşme çerçevesinde açılan altın depo hesaplarını, gerekli belgelerin temin edilmiş olması kaydıyla,
internet veya diğer elektronik ortamlar üzerinden takip edebilir; hesabında bulunan altınların Banka’ya satışı ve/veya
Banka’dan altın alımına ilişkin Banka’ya söz konusu ortamlar aracılığı ile talimatlar verebilir.
2.Hesaba Yapılacak Altın Teslimatı:
Müşteri, bizzat kendisi, vekili ya da yetkili temsilcisi veya üçüncü şahıslar tarafından hesaba alacak kaydedilmek üzere
Banka’ya teslim edilen altınların ileride çalıntı, sahte, noksan gramajlı, düşük ayarlı veya muhalefetli (yasaklı)
olduklarının anlaşılması durumunda, bunları Banka’nın ilk talebinde derhal geçerli olanlarıyla değiştirmeyi kabul eder.
3. Müşteri’ye Yapılacak Altın Teslimatı:
Müşteri, Banka nezdinde kendi adına kayıtlı altın depo hesabında bulunan altınların teslim ve tesellüm işlemlerinde
Banka’nın kurallarına uyacağını, hesaptaki altınların kendisine teslimi için en az 3 (üç) işgünü önce Banka’dan randevu
almayı, bu konuda Banka tarafından tespit olunacak çalışma saatleri, teslim ve kabul günleri ve saatlerine tamamen
riayet etmeyi kabul eder.
4. Banka’nın Hesaptaki Altınları Müşteri’ye Mislen İade Etmeye Hakkı Olduğu:
Müşteri, hesabındaki altınların Banka tarafından kendisine aynen değil, mislen iade edilmesine muvafakat ettiğini ve
altınların aynen muhafazası ya da aynen teslimini talep etmeyeceğini kabul eder.
5. Vadeli Altın Depo Hesaplarına Uygulanacak Hükümler:
Vadeli altın depo hesaplarına aşağıdaki hükümler uygulanır.
a) Vadeli hesaplarda Müşteri tayin edilen vadeden önce Banka’nın yazılı muvafakatı olmadan yatırdığı altının bir
bölümünü veya tamamını çekmek ve hesabı kapatmak hakkına sahip değildir. Müşteri’nin vadeden evvel hesaptan
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altın çekmek veya hesabı kapatmak hususundaki talebi kabul edildiği takdirde, çekilen altınlara uygulanacak faiz oranı,
altınların yatırılış ve çekiliş tarihleri arasındaki süreye göre ve Banka’nın vadeden önce hesaptan çekilmesine izin
verilen vadeli altınlara uygulamakta olduğu cari şartlar ve cezai şartlar uyarınca hesap edilecektir. Vadeden evvel faiz
tahakkuk ettirilmiş ve/veya Banka’dan altın çekilmiş veya altınlar üzerinde herhangi bir şekilde tasarruf edilmiş
bulunursa, faiz, masraf ve vergi tutarları Banka tarafından Müşteri’ye herhangi bir ödeme yapılmadan önce ödeme
günü valörü ile geri alınır ve/veya hesaptaki altından veya bunun Türk Lirası veya döviz karşılığından mahsup edilir.
b) Müşteri, vadeli hesaptaki altınları ve işlemiş faizlerini vade günü çalışma saatinin bitimine kadar Banka’dan
çekmediği veya başkaca yazılı bir talimatını Banka’ya ulaştırmadığı takdirde, hesaptaki altınlar ile bu altınlara ait
tasarruf edilmemiş faizlerin toplamını Banka aynı vadeli ve o tarihte uygulamakta olduğu faiz oranıyla yeni bir vadeli
hesap olarak işleme koyabilir. Banka bu altınları kısmen ya da tamamen vadesiz bir hesapta muhafaza edebilir. Daha
sonraki vadelerde de Müşteri Banka’nın yukarıdaki hükümlere göre hareket edebileceğini kabul eder.
c) Vadeli hesaplara tahakkuk ettirilecek faizler hesapta altın olarak izlenir. Bu itibarla, vadeli hesapların faizi, vadenin
sonunda hesabın açıldığı altın cinsinden hesaplanarak ana tutara ilave edilir.
d) Banka, kural olarak hesapların alacaklı bakiyesine mevzuatın müsaadesi nispetinde re’sen belirleyerek uygulamakta
olduğu cari faiz haddini tatbik eder.
6 Vadeli ve Vadesiz Altın Hesapları Ortak hükümler
a) Banka, haklı sebebin varlığı halinde hesaptaki ana tutar ve tahakkuk etmiş faizlerini Müşteri’ye kısmen veya
tamamen altın teslim ederek ya da altını satın alıp fiili ödeme günündeki karşılığı Türk Lirası veya döviz olarak
ödeyebilir. Banka, altın olarak ödenmesi mümkün olmayan faiz küsuratlarını vade sonunda Müşteri’ye altının fiili
ödeme günündeki karşılığı Türk Lirası veya döviz olarak ödeyebilir. Banka, hesabın ana tutar ve faizleri ile faiz
küsuratlarını Türk Lirası veya döviz olarak ödediği takdirde, ödenecek olan tutar, altının fiili ödeme gününde Banka’da
oluşan altın alış fiyatı üzerinden hesaplanacaktır.
b) Müşteri, vadeli hesabı vade sonunda uzatmayıp kapatmaya karar verdiği takdirde, Banka’nın vade sonunda
kendisine tevdi edeceği altının sağlanmasını teminen, en az 3 (üç) işgünü önceden yazılı olarak Banka’ya bildirecektir.
Aksi takdirde, altının temin edilememesi nedeniyle Müşteri, Müşteri’ye vadesinde teslim edilememesinden dolayı
Banka’nın sorumlu olmayacağını kabul eder. Bu gibi durumlarda Banka Müşteri‘ye altın teslimi yerine hesaptaki
altınları satın alıp fiili ödeme gününde Banka’da oluşan altın alış fiyatı üzerinden hesaplanacak karşılığını Türk Lirası
veya döviz olarak ödemeye yetkilidir.
II- GÜMÜŞ DEPO HESAPLARINA UYGULANACAK HÜKÜMLER
7 Genel Olarak:
Gümüş depo hesapları, Müşteri tarafından verilen talimat uyarınca Banka tarafından bedel karşılığı müşteriye gümüş
satılması suretiyle vadeli veya vadesiz olarak açılır. Müşteri vereceği talimatlar uyarınca gümüş depo hesabını
kullanarak gümüş alım ve satım işlemleri gerçekleştirebilir. Gümüş depo hesabına Müşteri tarafından fiziki gümüş
teslimi kabul edilmez.
8 Banka’nın Hesaptaki Gümüşleri Müşteri’ye Mislen İade Etmeye Hakkı Olduğu:Müşteri, hesabındaki gümüşlerin
Banka tarafından kendisine fiziki olarak değil, mislen iade edilmesine muvafakat ettiğini ve gümüşlerin fiziken teslimini
talep etmeyeceğini kabul eder.
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9 Gümüş Depo Hesaplarına Uygulanacak Hükümler:
Banka, Müşteri’nin talebi halinde hesaptaki ana tutarı Müşteri’ye gümüşü satın alıp fiili ödeme günündeki karşılığı Türk
Lirası veya döviz olarak ödemeye yetkilidir. Banka, hesabın ana tutarını Türk Lirası veya döviz olarak ödediği zaman,
ödenecek olan tutar, gümüşün fiili ödeme gününde Banka’da oluşan gümüş alış fiyatı üzerinden hesaplanacaktır.
10 Gümüş Depo Hesaplarına Faiz Uygulanıp Uygulanmayacağı:
Banka; vadesiz hesaplara faiz verip vermemekte serbesttir. Müşteri Banka’nın bu uygulamasını kabul eder. Banka cari
uygulamasını uygun göreceği zaman ve şekilde Müşteri’ye bilgi vermek suretiyle tadile yetkilidir.
III- GENEL HÜKÜMLER
11 Müşteri, işbu sözleşmeden kaynaklı uyuşmazlıklarda, uyuşmazlık konusundaki başvurularını Türkiye Bankalar
Birliği Hakem Heyeti, Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilecektir.
12 Kart Hamili Sözleşmenin bir örneğini, düzenleme tarihinden sonraki ilk yıl içinde Banka’dan ücretsiz temin edebilir.
13 Müşteri, 15 gün önceden Banka’ya yazılı bildirimde bulunmak suretiyle iişbu Sözleşme’yi fesih edebilir. Bu durumda
ileri vadeli taksitli harcamaları da dahil olmak üzere tüm borç muaccel hale gelecek olup, borcun tamamı Müşteri
tarafından, ayrıca ihbara gerek olmadan derhal ve nakden ödenecek, borcun tamamı ödeninceye kadar Müşteri’nin
borç aslı, faizler, komisyon, ücretler ve diğer tüm fer’ilerden doğan sorumlulukları aynen devam edecektir.
14 İşbu 14(ondört) madde ve 3(üç) sayfadan ibaret sözleşme, Banka ile Müşteri arasında imzalanmış olan Bireysel
Müşteri Sözleşmesinin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. İşbu sözleşmede düzenlenmeyen hususlarda Bireysel Müşteri
Sözleşmesi hükümleri geçerli olacaktır.
Banka yetkilileri Adı Soyadı ve İmzası:

Müşteri Ad soyad:
İmza:
Müşteri tarafından el yazısı ile “Sözleşmenin bir nüshasını elden aldım.” yazabileceği alan olarak
düzenlenmiştir.

