Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
Ticaret Sicil No: 189356,
Mersis No: 0876004342000105
TEB Kampüs C ve D Blok Saray Mah.
Sokullu Cad. No:7A - 7B Ümraniye/
İSTANBUL www.teb.com.tr

MÜŞTEREK HESAP SÖZLEŞMESİ
Bir tarafta Türk Ekonomi Bankası A.Ş .................................... Şubesi (Banka) ile diğer tarafta işbu
sözleşmenin sonunda ismi yer alan müşterek hesap sahipleri (Müşteri) arasında aşağıdaki şartlarla bir
sözleşme akdedilmiştir.
İşbu Sözleşme ’de Banka ve Müşteri ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.
1. Hesap sahiplerinden her birinin tek başına tasarruf edebileceği müşterek hesaplarda, her bir
hesap sahibi tek başına hesapta tasarrufta bulunabilir. Bu hesap, hesap sahiplerinden her
birinin münferiden tasarruf etmeye yetkili olduğu müşterek bir hesap sayılır. Hesap
sahiplerinden her biri tek başına vekâletname verebilir ve bunu geri alabilir. Banka, müşterek
hesap sahiplerinden birinin hesapla ilgili tasarruf ve işlemlerini yerine getirerek müşterek
hesabın diğer sahiplerine karşı da sorumluluktan kurtulur. Müşterek hesabın sahiplerinden her biri tek
başına
hesabı
kapatmaya
yetkilidir.
Hesabın kişilerin münferit kullanımlarına uygun müşterek hesap
şeklinde çalışması
durumunda, hesap sahiplerinden her biri müşterek kredili mevduat hesabı ile ilgili olarak tek
başlarına tasarrufa yetkilidir ve diğer hesap sahibi/sahiplerinin kredili mevduat hesabını
kullanmalarından dolayı doğacak tüm sonuçlardan müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.
2. Hesap sahiplerinin ancak hep birlikte tasarruf edebilecekleri müşterek hesaplarda ise, gerek münferiden
gerek müştereken hesaba para yatırılabilir, ancak hesaptaki para ve faizlerin tamamının veya bir
kısmının çekilebilmesi veya hesabın kapatılabilmesi için hesap sahiplerinin hepsinin birlikte işlem
yapması zorunludur.
3.
Taraflar,
müşterek hesap sahiplerinin hesaptaki paylarını yazılı olarak Banka'ya
bildirmedikleri takdirde, müşterek hesap sahiplerinin bu hesap üzerinde her birinin payının
Banka nezdinde eşit sayılacağını ve Banka’nın buna göre işlem yapmaya yetkili olduğunu,
aksine bir hüküm içermeyen tüm yetkili makam bildirimlerinde aleyhine bildirim yapılan
müşterinin diğer paydaşlarla eşit kabul edilen payı üzerinde işlem tesis edebileceği
hususlarında anlaşmışlardır.
4. Taraflar, hesap sahiplerinin, hesabın açılışı esnasında müşterek hesap üzerinde ne şekilde tasarruf
edeceklerine (münferit veya müşterek olarak) ilişkin bir beyanda bulunmamış olmaları halinde, hesap
sahipleri hesap üzerinde münferit olarak tasarrufta bulunacaklarını kabul etmiş sayılacakları hususlarında
anlaşmışlardır.
5. Taraflar, Banka'ya bir ya da birkaç hesap sahibi hakkında ihtiyati haciz, haciz, ihtiyati
tedbir, iflas, konkordato ya da başkaca sınırlamalar için yetkili makamlarca bildirimde
bulunulması halinde, Banka’nın bildirimin içeriğine göre; hesap sahiplerinden hiçbirine
ödemede bulunmayarak, yetkili makamlarca verilecek kesin hükme kadar müşterek hesap
üzerindeki tasarrufları durdurma hakkını haiz olduğunu, işbu sözleşmenin 3. maddesinde belirtildiği
üzere, aleyhine bildirim yapılan hesap sahibinin payı oranında bildirim konusu
işlemi uygulamak suretiyle ve yapılan bildirime aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, hesabı
diğer hesap sahiplerinin kullanımına serbest bırakma yetkisi olduğu hususunda mutabıktırlar.
6.. Taraflar Banka’nın müşterek hesap sahiplerinden herhangi birinin Banka'ya karşı olan her türlü
borç ve yükümlülüklerinden ötürü müşterek hesabın tümü üzerinde rehin, hapis, takas ve mahsup
haklarına sahip olup, bu haklarını Müşteri'ye karşı kullanmaya yetkili olduğu hususunda mutabıktırlar.
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7. Banka'nın diğer bir şubesine nakli için hesap sahipleri Banka'ya birlikte müracaat edeceklerdir.
Banka teker teker yapılacak nakil isteklerini yerine getirmeyecektir.
8. Banka, müşterek hesap sahiplerinden birinin ya da birkaçının ölümünden ya da gaipliğine
karar verildiğinden haberdar olursa, hesabın tümünü veraset vergi dairesinden vergi ile
ilişiksizlik belgesi
getirilinceye kadar bloke etmeye ve tasarruf edilmesini durdurmaya
yetkilidir. Bununla birlikte, işbu sözleşmenin 3. maddesindeki yazılı bildirim olmadıkça
Banka müşterek hesap sahiplerinden her birinin paylarını eşit saymaya ve buna göre işlem
yapmaya
yetkilidir.
İşbu
sözleşmenin 3. maddesindeki yazılı bildirim veya yetkili yargı mercilerinden alınmış bir karar
Banka'ya tevdi edilmiş olmadıkça, Banka müşterek hesap sahiplerinin hesabın alacak
bakiyesindeki paylarının eşit olduğunu kabul ederek ve buna göre ölen ya da gaipliğine karar
verilen ya da ehliyeti kısıtlanan veya iflas eden veya konkordato akdeden veya başkaca bir
şekilde tasarruf ehliyeti sınırlanan müşterek hesap sahibi veya sahiplerinin payını ayırmak ve
hesabın bakiyesini diğer müşterek hesap sahiplerinin müşterek hesabı olarak telakki etmekten
ötürü sorumlu tutulamaz. Hesap sahiplerinden birinin ölümü halinde, Banka'nın ölümden
bilgisi olsun veya olmasın, diğer hesap sahiplerine yapacağı ödemelerden dolayı vergi
dairelerine ve ölen hesap sahibinin mirasçılarına karşı doğabilecek sorumluluklarını, hayatta
olan hesap sahipleri müteselsilen üzerlerine almış sayılacaklardır.
9. Hesap sahiplerinden birinin ya da birkaçının, ehliyetsizliği, iflası, konkordato istemesi ya da başkaca
nedenlerle tasarruflarının sınırlanması durumunda Banka hesabın tümünü veya bir kısmını bloke edebilir
ve tasarruf işlemlerini durdurabilir. Bu konuda işbu sözleşmenin 5. madde hükümleri saklıdır.
10. Hesap sahiplerinden birinin veya birkaçının, bu hesaptaki hak ve vecibeleri ile ilgili olarak,
diğeri veya diğerleri ya da Banka aleyhine mahkeme veya icra dairelerine müracaat etmeleri
ve bu mercilerin durumu Banka'ya bildirmeleri halinde, Banka hesap sahiplerinden hiçbirine
ödeme yapmayabileceği gibi 5. maddede açıklandığı üzere; bildirimin içeriğine göre aleyhine
bildirim yapılan hesap sahibi ya da sahipleri haricinde kalan diğer hesap sahiplerine kullanımı
serbest de bırakabilir.
11. Banka'nın müşterek hesap sahiplerinden yalnız herhangi birine hesap özeti göndermesi
veya hesapla ilgili işlemler konusunda ihbar, ihtar veya bildirimde bulunması, diğer hesap
sahiplerini de bağlar ve onlar da hesap özetini, ihbar, ihtar veya bildirimi almış ve öğrenmiş
sayılırlar. Müşterek hesap sahiplerinden her biri diğer hepsini tebligat ve bildirim kabulü
konusunda temsil eder.
12. Banka’nın, kendi sisteminden kaynaklanabilecek herhangi bir teknik sebep ve/veya
başkaca herhangi bir sebep nedeniyle müşterek hesap numaralarını Müşteri’ye bildirimde bulunmak
suretiyle değiştirebilir. Müşteri ayrıca mevcut müşterek hesabına bağlı olarak açılan tüm hesaplar ile
daha sonra açılacak her türlü müşterek hesapların da bu sözleşme hükümlerine tabi olduğunu kabul ve
beyan eder.
13. Banka'ya karşı olan borç ve yükümlülüklerinden ötürü müşterek hesap sahipleri müştereken ve
müteselsilen sorumludurlar.
14. İşbu sözleşme müşterek hesap sahiplerinden her birinin Banka ile akdetmiş olduğu Bireysel
Müşteri Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçası olup, işbu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde
anılan sözleşme hükümleri geçerli olacaktır.
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15. Toplam 15 (onbeş) maddeden ibaret işbu sözleşme taraflar arasında bütün hükümleri
kabul edilerek ............................. tarihinde tanzim, imza ve teati edilmiştir.
Müşteri
Adı / Soyadı :
İmza:
Müşteri
Adı / Soyadı :
İmza:
Müşteri
Adı / Soyadı :
İmza:
Müşteri
Adı / Soyadı :
İmza:
Müşteri tarafından el yazısı ile “Sözleşmenin ve eklerinin bir nüshasını elden aldım.” yazabileceği alan olarak düzenlenmiştir.

Müşteri tarafından el yazısı ile “Sözleşmenin ve eklerinin bir nüshasını elden aldım.” yazabileceği alan olarak düzenlenmiştir.
Müşteri tarafından el yazısı ile “Sözleşmenin ve eklerinin bir nüshasını elden aldım.” yazabileceği alan olarak düzenlenmiştir.

Müşteri tarafından el yazısı ile “Sözleşmenin ve eklerinin bir nüshasını elden aldım.” yazabileceği alan olarak düzenlenmiştir.

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş........................ Şubesi
[Kaşe ve İmza]
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Hesabın kullanım şekli: (Aşağıdaki seçeneklerden biri işaretlenecektir.)
Hesap sahiplerinden her birinin tek başına tasarruf yetkisi olmasını talep ve beyan ederiz:
Hesap sahiplerinin hep birlikte tasarruf yetkisi olmasını talep ve beyan ederiz:

Müşteri
Adı / Soyadı :
Adres :
İmza:

Müşteri
Adı / Soyadı :
Adres :
İmza:

Müşteri
Adı / Soyadı
Adres :
İmza:

Müşteri
Adı/ Soyadı :
Adres :
İmza:
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