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TEB Çeyiz Hesap Müşteri Bilgilendirme Formu
TEB Çeyiz Hesap ile evlilik planınız için düzenli birikim yapabilir ve devlet katkısından faydalanabilirsiniz.
Devlet katkısı koşulları:




27 yaşını doldurmadan ilk evliliğinizi yapmanız gerekmektedir.
Evlilik tarihinden önce en az 3 yıl düzenli ödeme yapmanız gerekmektedir.
Evlilik tarihi itibariyle 6 ay içerisinde devlet katkısı için başvuru yapmanız gerekmektedir.

Hesabınızın özellikleri:





Birden fazla çeyiz hesabı açamazsınız ve açtığınız çeyiz hesabını başka bir bankaya taşıyamazsınız.
TEB Çeyiz Hesap’ını sadece TL cinsi para biriminden açabilirsiniz.
TEB Çeyiz Hesap’ını ortak hesap olarak açamazsınız.
18 yaşından küçükler adına veli veya vasisi tarafından çeyiz hesabı açılabilir.

2019 yılı devlet katkısı oranları ve tutarları:
Birikim Süresi Devlet katkısı oranı Devlet katkısı üst limiti*
36-47 ay
20%
6.500 TL
48-59 ay
22%
7.500 TL
60 ay ve üzeri
25%
9.000 TL
*Yönetmelik kapsamında her yıl yeniden değerleme oranı ile artırtılmaktadır.
Aylık/3 aylık düzenli ödeme koşulları:
Güncel hesap açılış tutarlarını ve düzenli ödeme tutarlarını http://www.teb.com.tr/sizin-icin/ceyiz-hesap/
adresinden takip edebilirsiniz.
Erken çekim koşulu:


Her ay ödemeniz gereken minimum tutar hesapta kalacak şekilde bir dönem içerisinde en fazla 2 kez
erken çekim yapabilirsiniz.

Düzenli ödeme koşulları:




Aylık düzenli ödemede 12 ay içerisinde en fazla 3 kez ödememe hakkınız bulunmaktadır.
3 Aylık düzenli ödemede 12 ay içerisinde en fazla 1 kez ödememe hakkınız bulunmaktadır.
16.12.2015 tarihli Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelik’te belirlenen şartlardan
herhangi birinin ihlali halinde hesabınıza devlet katkısı ödenmeyecektir.
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Devlet katkısı başvuru süreci:



Evlilik tarihi itibariyle 6 ay içerisinde devlet katkısı için başvuru yapmanız gerekmektedir.
Devlet Katkısı başvurusu yapmanız ile birlikte, koşulları sağlıyor olmanız durumunda 10 iş günü
içerisinde bakanlık tarafından düzenli ödeme talimatı verdiğiniz vadesiz hesabınıza aktarım
yapılacaktır.

Hesabınızın Kapatılması:



Düzenli ödemelerinizi aksatmanız ve/veya 27 yaşını doldurduğunuz tarih itibariyle 6 ay içerisinde
devlet katkısı başvurusu yapmamış olmanız durumunda TEB Çeyiz Hesap’ınız kapatılarak düzenli
ödeme talimatı verdiğiniz Vadesiz Hesap’a aktarılacaktır.
Devlet katkısı ödemesi başvurusu yapmanız ile birlikte TEB Çeyiz Hesap’ınız kapatılarak bakiye
düzenli ödeme talimatı yaptığınız Vadesiz Hesap’ınıza aktarılacaktır.
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