
MEVDUAT HESAPLARINA İLİŞKİN GENEL ESASLAR

 Banka’nın ilgili mevzuatına ve Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Kararlar ve 
kararlara ilişkin Tebliğler ile T.C. Merkez Bankası tarafından verilmiş veya verilecek karar 
hükümlerine tabi olan bu hesapla ilgili açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

1. Vadeli hesaplarda vade yenilendiği takdirde, yenilenme tarihinde Banka’ca belirlenmiş 
olan faiz oranları uygulanır.

2 Defter kayıtları ile ilgili araştırmalarda Banka kayıtları esas alınır.
3. Banka’da yaptırdığınız işlemlerden sonra mutlaka defterinizdeki kayıtları kontrol ediniz; 

yanlışsa düzeltilmesini sağlayınız.
4. Para yatırırken ve çekerken defterinizi mutlaka ibraz etmeniz gerektiğini unutmayınız.
5. Banka gerekli gördüğü takdirde defter sahibinin kimliğini araştırabilir.
6. Bu defterin kaybolması veya çalınması durumunda, en kısa zamanda Banka’ya bilgi veriniz. 
 Geç haber verme nedeniyle yapılabilecek yanlış ödemelerden Banka sorumlu değildir.
7. Adresinizde meydana gelen değişiklikleri en kısa zamanda Banka’ya bildiriniz. Aksi takdirde 
 Banka’nın kayıtlarında görünen adresinize yapılacak ihbarlar doğru kabul edilir.
8.  Bankamız nezdindeki tüm mevduat, emanet ve alacaklarınız ve bunların zamanaşımı süresi 
 sonuna kadar işleyecek faizleri, en son işlem tarihinizden itibaren on yıl içinde zamanaşımına 
 uğrayacaktır. Bankacılık Kanunu uyarınca, on yıl süre ile işlem görmeyen veya sahipleri 
 tarafından aranmayan hesap bakiyeleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilir. 
9. Küçükler adına açılan hesaplarda, küçüğün veli veya vasisi tasarrufta bulunabilir 
 (Ancak veli ya da vasinin talimat vermesi durumunda, küçüğün de bu hesaplar üzerinde tek 

başına tasarrufta bulunabilmesi mümkündür).
10. Vadeli hesaplarda, hesap Banka’nın izni ile vadesin den önce kapatıldığı takdirde, vadesiz 
 mevduat faizi tahakkuk ettirilir. 
11. Tasarruf Mevduatı Sigortası Hakkında:
 Türkiye’de faaliyet gösteren bir bankanın yurtiçi şubelerinde gerçek kişiler adına açılmış olan 
 ve münhasıran çek keşide edilmesi dışında ticari işlemlere konu olmayan Türk Lirası, döviz ve 
 kıymetli maden cinsinden tasarruf mevduatı hesaplarının anaparaları ile bu hesaplara ilişkin 
 faiz reeskontları toplamının her bir gerçek kişi için 150 bin Türk Lirası’na kadar olan kısmı sigorta 
 kapsamındadır. Mevduat bankalarının yurtdışı şubelerinde açılan mevduatlar, Türkiye’de ve 
 yurtdışında kıyı bankacılığı (Off-shore) faaliyeti gösteren kredi kuruluşlarında bulunan 
 mevduatlar ile bankaca kamuya ilan edilen ve Merkez Bankası’na bildirilen azami faiz oranları 
 ile mevduat toplamları en yüksek beş mevduat bankasının ortalama faiz oranları üzerinde 

verilen aşırı faizler sigorta kapsamı dışındadır.
 Sigorta kapsamında yapılacak ödemeler, mevduat bankasının faaliyet izninin kaldırılması 
 halinde Türk Lirası olarak yapılır. Sigorta kapsamında ödenecek tutar belirlenirken tasarruf 
 mevduatı hesaplarının anapara ve faiz reeskontları toplamı dikkate alınır. Döviz ve altın cinsinden
  mevduat hesaplarının Türk Lirası karşılıkları, mevduat bankasının faaliyet izninin kaldırıldığı 
 tarihteki Merkez Bankası döviz alış kurları ve İstanbul Altın Borsası seans kapanış fiyatı (Altın 
 cinsinden hesaplar için) esas alınarak belirlenir.
12. Yurtdışı şubelerimiz aracılığı ile Türkiye’deki şubelerimiz nezdinde açılan mevduat hesapları ile 
 ilgili her türlü ihtilafta Türk Hukuku geçerli ve İstanbul Mahkemeleri yetkili olacaktır.
13. Bu cüzdanda yer almayan diğer hususlarda müşteri ile imzalanan Bankacılık Hizmetleri 

Sözleşmesi (BHS) ve Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi (BBHS) hükümleri, özellikle 
BBHS Genel Hükümler 1, 3, 5, 9, 10, 12 ve 15 ve A. Ürün ve Hizmetler Hakkındaki Hükümler I, II, III

 ve IV; BHS Ortak Hükümler 8, 10, 11, 19, 20, 21 ve Özel Hükümler EK-1 ile tarihi işbu hesap 
 cüzdanında belirtilen Mevduat Hesabı Sözleşmesi’nin (MHS) tüm hükümleri geçerli olacaktır.
14. Dönem içi Faiz Ödemeli Mevduat Hesabı’nı Banka’nın uygunluğu ile vadeden önce kapatmanız 
 durumunda, hesaba vade başlangıcından itibaren Banka’ca ilan edilen vadesiz mevduat faizi 
 uygulanır ve vade dönemi içerisinde ödenen brüt faizler anaparadan düşülmek suretiyle 
 müşteriye ödenir.
15. Hesabınızın türüne göre Bankacılık Kanunu’nun 144. maddesi uyarınca belirlenecek azami 
 miktar ve oranlar dâhilinde uygulanacak faiz oranınız, vade sonuna kadar değiştirilmeyecektir. 
 Kanun’un anılan madde hükümleri saklıdır. 
16. Banka’dan talep hakkınız, hesabın vadesinin bittiği tarihteki faiz oranı üzerinden hesaplanan 
 tutarda olacaktır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

• Vadeli mevduat hesapları sabit getirili yatırım ürünleridir.

• İhtiyacınıza uygun yatırım ürünleri ile ilgili olarak detaylı bilgiyi şubenizden
   alabilirsiniz.

• Bankamız müşterisi olarak size risk tercihlerinize uygun yatırım ürünlerini
    sunabilmemiz için "Müşteri Risk Profil Anketi"ni doldurmanızı rica ederiz.
   Detaylar hakkında şubenizden bilgi alabilirsiniz.

• Hesabınızın vade, valör ve faiz oranlarını lütfen kontrol ediniz.

• Eğer müşterek hesap sahibiyseniz, hesap ortaklarınca Bankamıza iletilmiş aksi
   yönde bir anlaşma olmadığı sürece müşterek hesap sahiplerinden her birinin
   hesap üzerinde aynı ve eşit haklara sahip olduklarını unutmayınız.

• Vadesinde kapatılmayan hesabınız, yeni vade sonunun hafta sonu tatiline
   gelmesi ve bu vadenin ilk iş gününe ötelenmesi hususunda talimat vermeniz 
   durumunda yeni bir vade, söz konusu talimatın verilmemesi durumunda ise 
   aynı vade ve yenileme tarihinde geçerli olan faiz oranı üzerinden yenilenecektir. 

• Vadeli mevduat faiz gelirleri stopaja tabidir.

• Bankamızda uygulanan ücret, komisyonlar vb. detaylar hakkında bilgiyi 
   şubenizden öğrenebilirsiniz.

• İşbu hesap cüzdanı, hesabınızın varlığını hukuken ispatlayıcı bir belge 
   niteliğindedir.

• Mevduattaki bakiyenizin vade sonunda elde edeceği brüt faiz tutarını, 
   (Anapara*Faiz Oranı*Gün) / (1 Yıldaki Gün Sayısı) formülünü kullanarak 
   hesaplayabilirsiniz.

• İnternet, Mobil ve Telefon Bankacılığı’ndan ING e-Vadeli Hesap açılabilir. Hesap 
   işlemleri şubelerden yapılamaz; sadece İnternet ve Mobil Bankacılık üzerinden 
   yapılabilir.

Yukarıdaki metnin İngilizce tercümesi için 
http://ing.com.tr/english/products-savingsbooksummary.asp

You may find the above explanations in English at 
http://ing.com.tr/english/products-savingsbooksummary.asp

Ticaret Unvanı: ING Bank Anonim Şirketi; Sicil Numarası: 269682;
İşletme Merkezi: İstanbul (Merkez Adresi: Reşitpaşa Mahallesi,
Eski Büyükdere Caddesi, No: 8 34467 Sarıyer/İstanbul);
İnternet Sitesi: ing.com.tr 0850 222 0 600, 
MERSİS No: 0876-0042-2430-0365 
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Vadesiz Mevduat
Hesap Cüzdanı
Current Deposit Account 
Savings Book
MEVDUAT HESAPLARINA İLİŞKİN GENEL ESASLAR

   Banka’nın �lg�l� mevzuatına ve Türk Parasının Kıymet�n� Koruma Hakkındak� 
Kararlar ve kararlara �l�şk�n Tebl�ğler �le T.C. Merkez Bankası tarafından ver�lm�ş 
veya ver�lecek karar hükümler�ne tab� olan bu hesapla �lg�l� açıklamalara aşağıda 
yer ver�lm�şt�r.

1. Vades�z hesapların fa�z oranlarında değ�ş�kl�k olduğu takd�rde, değ�ş�kl�k tar�h�nden 
�t�baren yen� fa�z oranları uygulanır. Ancak, Banka’ca tesp�t ed�lerek şubelerde 
�lan ed�len ortalama tutarların altına fa�z tahakkuk ett�r�lmez.

2. Vades�z mevduat hesaplarından Banka’ca bel�rlenen tutarda ve şubelerde asılı 
tar�felerde �lan ed�len Hesap İşlet�m Ücret� alınır.

3. Defter kayıtları �le �lg�l� araştırmalarda Banka kayıtları esas alınır.
4. Banka’da yaptırdığınız �şlemlerden sonra mutlaka defter�n�zdek� kayıtları kontrol 

ed�n�z; yanlışsa düzelt�lmes�n� sağlayınız.
5. Para yatırırken ve çekerken defter�n�z� mutlaka �braz etmen�z gerekt�ğ�n� 
   unutmayınız.
6. Banka gerekl� gördüğü takd�rde defter sah�b�n�n k�ml�ğ�n� araştırab�l�r.
7. Bu defter�n kaybolması veya çalınması durumunda, en kısa zamanda Banka’ya 

b�lg� ver�n�z. Geç haber verme neden�yle yapılab�lecek yanlış ödemelerden Banka 
sorumlu değ�ld�r.

8. Adres�n�zde meydana gelen değ�ş�kl�kler� en kısa zamanda Banka’ya b�ld�r�n�z. 
Aks� takd�rde Banka’nın kayıtlarında görünen adres�n�ze yapılacak �hbarlar doğru 
kabul ed�l�r.

9. Bankamız nezd�ndek� tüm mevduat, emanet ve alacaklarınız ve bunların 
zamanaşımı süres� sonuna kadar �şleyecek fa�zler�, en son �şlem tar�h�n�zden 
�t�baren on yıl �ç�nde zamanaşımına uğrayacaktır. Bankacılık Kanunu uyarınca, 
on yıl süre �le �şlem görmeyen veya sah�pler� tarafından aranmayan hesap 
bak�yeler� Tasarruf Mevduatı S�gorta Fonu’na devred�l�r.  

10. Küçükler adına açılan hesaplarda, küçüğün vel� veya vas�s� tasarrufta bulunab�l�r. 
   (Ancak vel� ya da vas�n�n tal�mat vermes� durumunda, küçüğün de bu hesaplar 

üzer�ndetek başına tasarrufta bulunab�lmes� mümkündür).
11. Tasarruf Mevduatı S�gortası Hakkında: Türk�ye’de faal�yet gösteren b�r bankanın 

yurt�ç� şubeler�nde gerçek k�ş�ler adına açılmış olan ve münhasıran çek keş�de 
ed�lmes� dışındat�car� �şlemlere konu olmayan Türk L�rası, döv�z ve kıymetl� maden 
c�ns�nden tasarrufmevduatı hesaplarının anaparaları �le bu hesaplara �l�şk�n fa�z 
reeskontları toplamınınher b�r gerçek k�ş� �ç�n 150 b�n Türk L�rası’na kadar olan 
kısmı s�gorta kapsamındadır.Mevduat bankalarının yurtdışı şubeler�nde açılan 
mevduatlar, Türk�ye’de ve yurtdışında kıyı bankacılığı (Off-shore) faal�yet� gösteren 
kred� kuruluşlarında bulunan mevduatlar �le bankaca kamuya �lan ed�len ve 
Merkez Bankası’na b�ld�r�len azam� fa�z oranları �le mevduat toplamları en yüksek 
beş mevduat bankasının ortalama fa�z oranları üzer�nde ver�len aşırı fa�zler s�gorta 
kapsamı dışındadır. S�gorta kapsamında yapılacak ödemeler, mevduat bankasının 
faal�yet �zn�n�n kaldırılması hal�nde Türk L�rası olarak yapılır. S�gorta kapsamında 
ödenecek tutar bel�rlen�rken tasarruf mevduatı hesaplarının anapara ve fa�z 
reeskontları toplamı d�kkate alınır. Döv�z ve altın c�ns�nden mevduat hesaplarının 
Türk L�rası karşılıkları, mevduat bankasının faal�yet �zn�n�n kaldırıldığı tar�htek� 
Merkez Bankası döv�z alış kurları ve İstanbulAltın Borsası seans kapanış f�yatı (Altın 
c�ns�nden hesaplar �ç�n) esas alınarak bel�rlen�r.

Ticaret Unvanı: ING Bank Anonim Şirketi; Sicil Numarası: 269682; 
İşletme Merkezi: İstanbul (Merkez Adresi: Reşitpaşa Mahallesi,
Eski Büyükdere Caddesi, No: 8 34467 Sarıyer/İstanbul); 
İnternet Sitesi: ing.com.tr 0850 222 0 600, 
MERSİS No: 0876-0042-2430-0365 

12. Yurtdışı şubeler�m�z aracılığı �le Türk�ye’dek� şubeler�m�z nezd�nde açılan mevduat  
hesapları�le �lg�l� her türlü �ht�lafta Türk Hukuku geçerl� ve İstanbul Mahkemeler� 
yetk�l�  olacaktır.

13. Bu cüzdanda yer almayan d�ğer hususlarda müşter� �le �mzalanan Bankacılık 
H�zmetler� Sözleşmes� (BHS) ve B�reysel Bankacılık H�zmetler� Sözleşmes� (BBHS) 
hükümler�, özell�kle BBHS Genel Hükümler 1, 3, 5, 9, 10, 12 ve 15 ve A. Ürün ve 
H�zmetler Hakkındak� Hükümler I, II, III ve IV; BHS Ortak Hükümler 8, 10, 11, 19, 
20, 21 ve Özel Hükümler EK-1 �le tar�h� �şbu hesap cüzdanında bel�rt�len Mevduat 
Hesabı Sözleşmes�’n�n (MHS) tüm  hükümler� geçerl� olacaktır.

14. İşbu hesap cüzdanı, hesabınızın varlığını hukuken �spatlayıcı b�r belge n�tel�ğ�nded�r.
15. Taleb�n�z hal�nde, mevcudunuzu ger� alma hakkınız bulunmaktadır.
16. Vades�nde kapatılmayan hesabınız, yen� vade sonunun hafta sonu tat�l�ne gelmes� 

ve bu vaden�n �lk �ş gününe ötelenmes� hususunda tal�mat vermen�z durumunda 
yen� b�r vade, söz konusu tal�matın ver�lmemes� durumunda �se aynı vade ve 
yen�leme tar�h�nde geçerl� olan fa�z oranı üzer�nden yen�lenecekt�r. 

17. Banka’dan talep hakkınız, hesabın vades�n�n b�tt�ğ� tar�htek� fa�z oranı üzer�nden 
hesaplanan tutarda olacaktır.

  Yukarıdaki metnin İngilizce tercümesi için:
  http://ing.com.tr/turuncuhesap/savingsbook.asp

  You may find the above explanations in English at
  http://ing.com.tr/turuncuhesap/savingsbook.asp 



ING Turuncu
Hesap Cüzdanı
ING Orange Account 
Savings Book
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

• ING Turuncu Hesap, işlem kolaylığı sağlaması açısından, vadeli ve vadesiz olmak üzere 
   iki hesabın birleşiminden oluşmaktadır. ING Turuncu Hesap’a para yatırılması halinde 
   tutar, öncelikle vadesiz hesaba, ardından Banka’ca belirlenen saat içerisinde vadeli
   hesaba geçmekte ve faiz almaktadır. ING Turuncu Hesap’tan para çekilmesi halinde,
   tutar vadeli hesaptan otomatik olarak vadesiz hesaba geçer ve paraya erişilir. Vadesiz
   hesap sayesinde ING Turuncu Hesap’tan direkt olarak para transferigerçekleştirilebilmektedir. 
   ING Turuncu Hesap’tan veya ING Turuncu Hesap’a yapılacak EFT/Havale işlemlerinde
   vadesiz hesap IBAN numarasının kullanılması gerekmekte olup, aksi takdirde transfer
   işlemi gerçekleşmeyecektir.

• ING Turuncu Hesap, sabit getirili bir tasarruf mevduatıdır.

• ING Turuncu Hesap’a uygulanacak faiz oranları, müşterinin hesaptaki bakiyesinin 
   Banka’nın ürünle ilgili ilan ettiği alt ve üst limitlerin dışına çıkması durumunda farklılık 
   gösterebilir.

• ING Turuncu Hesap bakiyesinin, Banka’nın belirlediği alt limitlerin altında kalması 
   durumunda hesaba faiz işlemeyecektir.

• ING Turuncu Hesap’ta, tatil günlerinde hesaptan para çekilmesi veya hesaba para 
   yatırılması halinde, çekilen/yatırılan tutar için hesaba faiz işlemeyecektir.

• ING Turuncu Hesap’a çalışma günleri içinde Banka’nın belirlediği saate kadar yatan 
   tutarlar, aynı gün valörle işlem görecektir.

• ING Turuncu Hesap faiz hesaplamasında küsuratlı bir rakamın ortaya çıkması halinde, rakam 
   virgülden sonraki 2 haneye yuvarlanacak ve yeni faiz hesaplaması bu rakam üzerinden
   yapılacaktır.

• ING Turuncu Hesap’ın avantajlı faiz oranları, Bankamızın belirlediği güncel tutarın altında 
   kalan bakiye için geçerlidir. ING Turuncu Hesap’ların toplam bakiyesinin bu tutarı aşması 
   durumunda, bakiyenin aşan kısmına Bankamız tarafından belirlenen daha düşük bir faiz 
   oranı uygulanacaktır.

• Eğer müşterek hesap sahibiyseniz, hesap ortaklarınca Bankamıza iletilmiş aksi yönde 
   bir anlaşma olmadığı sürece müşterek hesap sahiplerinden her birinin hesap üzerinde
   aynı ve eşit haklara sahip olduğunu unutmayınız.

• ING Turuncu Hesap faiz gelirleri stopaja tabidir.

•   İşbu hesap cüzdanı, hesabınızın varlığını hukuken ispatlayıcı bir belge niteliğindedir.

•  Mevduattaki bakiyenizin vade sonunda elde edeceği brüt faiz tutarını, (Anapara*Faiz 
   Oranı*Gün) / (1 Yıldaki Gün Sayısı) formülünü kullanarak hesaplayabilirsiniz.

•  İnternet ve Mobil Bankacılık’tan ING e-Turuncu Hesap açılabilir. Hesap işlemleri şubelerden 
   yapılamaz; sadece İnternet ve Mobil Bankacılık üzerinden yapılabilir. Bir müşterinin aynı 
   anda ING Turuncu Hesap ve ING e-Turuncu Hesap’ı olamaz.

  Yukarıdaki metnin İngilizce tercümesi için:
  http://ing.com.tr/turuncuhesap/savingsbook.asp

  You may find the above explanations in English at
  http://ing.com.tr/turuncuhesap/savingsbook.asp 

MEVDUAT HESAPLARINA İLİŞKİN GENEL ESASLAR

 Banka’nın ilgili mevzuatına ve Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Kararlar ve kararlara ilişkin 
Tebliğler ile T.C. Merkez Bankası tarafından verilmiş veya verilecek karar hükümlerine tabi olan bu 
hesapla ilgili açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

1. Vadeli hesaplarda vade yenilendiği takdirde, yenilenme tarihinde Banka’ca belirlenmiş olan faiz 
oranları uygulanır.

2. Defter kayıtları ile ilgili araştırmalarda Banka kayıtları esas alınır.
3. Banka’da yaptırdığınız işlemlerden sonra mutlaka defterinizdeki kayıtları kontrol ediniz; yanlışsa 

düzeltilmesini sağlayınız.
4. Para yatırırken ve çekerken defterinizi mutlaka ibraz etmeniz gerektiğini unutmayınız.
5. Banka gerekli gördüğü takdirde defter sahibinin kimliğini araştırabilir.
6. Bu defterin kaybolması veya çalınması durumunda, en kısa zamanda Banka’ya bilgi veriniz. Geç haber 

verme nedeniyle yapılabilecek yanlış ödemelerden Banka sorumlu değildir.
7. Adresinizde meydana gelen değişiklikleri en kısa zamanda Banka’ya bildiriniz. 
 Aksi takdirde Banka’nın kayıtlarında görünen adresinize yapılacak ihbarlar doğru kabul edilir.
8. Bankamız nezdindeki tüm mevduat, emanet ve alacaklarınız ve bunların zamanaşımı süresi sonuna 

kadar işleyecek faizleri, en son işlem tarihinizden itibaren on yıl içinde zamanaşımına uğrayacaktır. 
Bankacılık Kanunu uyarınca, on yıl süre ile işlem görmeyen veya sahipleri tarafından aranmayan 
hesap bakiyeleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilir. 

9. Küçükler adına açılan hesaplarda, küçüğün veli veya vasisi tasarrufta bulunabilir (Ancak veli ya da 
vasinin talimat vermesi durumunda, küçüğün de bu hesaplar üzerinde tek başına tasarrufta 
bulunabilmesi mümkündür).

10. Tasarruf Mevduatı Sigortası Hakkında:
 Türkiye’de faaliyet gösteren bir bankanın yurtiçi şubelerinde gerçek kişiler adına açılmış olan ve 

münhasıran çek keşide edilmesi dışında ticari işlemlere konu olmayan Türk Lirası, döviz ve kıymetli 
maden cinsinden tasarruf mevduatı hesaplarının anaparaları ile bu hesaplara ilişkin faiz reeskontları 
toplamının her bir gerçek kişi için 150 bin Türk Lirası’na kadar olan kısmı sigorta kapsamındadır. Mevduat 
bankalarının yurtdışı şubelerinde açılan mevduatlar, Türkiye’de ve yurtdışında kıyı bankacılığı 
(Off-shore) faaliyeti gösteren kredi kuruluşlarında bulunan mevduatlar ile bankaca kamuya ilan edilen 
ve Merkez Bankası’na bildirilen azami faiz oranları ile mevduat toplamları en yüksek beş mevduat 
bankasının ortalama faiz oranları üzerinde verilen aşırı faizler sigorta kapsamı dışındadır. Sigorta 
kapsamında yapılacak ödemeler, mevduat bankasının faaliyet izninin kaldırılması halinde Türk Lirası 
olarak yapılır. Sigorta kapsamında ödenecek tutar belirlenirken tasarruf mevduatı hesaplarının anapara 
ve faiz reeskontları toplamı dikkate alınır. Döviz ve altın cinsinden mevduat hesaplarının Türk Lirası 
karşılıkları, mevduat bankasının faaliyet izninin kaldırıldığı tarihteki Merkez Bankası döviz alış kurları 
ve İstanbul Altın Borsası seans kapanış fiyatı (Altın cinsinden hesaplar için) esas alınarak belirlenir.

11. Yurtdışı şubelerimiz aracılığı ile Türkiye’deki şubelerimiz nezdinde açılan mevduat hesapları ile ilgili 
her türlü ihtilafta Türk Hukuku geçerli ve İstanbul Mahkemeleri yetkili olacaktır.

12. Bu cüzdanda yer almayan diğer hususlarda müşteri ile imzalanan Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi 
(BHS) ve Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi (BBHS) hükümleri, özellikle BBHS Genel Hükümler 1, 
3, 5, 9, 10, 12 ve 15 ve A. Ürün ve Hizmetler Hakkındaki Hükümler I, II, III ve IV; BHS Ortak Hükümler

 8, 10, 11, 19, 20, 21 ve Özel Hükümler EK-1 ile tarihi işbu hesap cüzdanında belirtilen Mevduat Hesabı 
Sözleşmesi’nin (MHS) tüm hükümleri geçerli olacaktır.

13. Talebiniz halinde mevcudunuzu geri alma hakkınız bulunmaktadır.
14. Hesabınızın türüne göre Bankacılık Kanunu’nun 144. maddesi uyarınca belirlenecek azami miktar ve 

oranlar dâhilinde uygulanacak faiz oranınız, vade sonuna kadar değiştirilmeyecektir. Kanun’un anılan 
madde hükümleri saklıdır. 

15. Vadesinde kapatılmayan hesabınız, yeni vade sonunun hafta sonu tatiline gelmesi ve bu vadenin ilk 
iş gününe ötelenmesi hususunda talimat vermeniz durumunda yeni bir vade, söz konusu talimatın 
verilmemesi durumunda ise aynı vade ve yenileme tarihinde geçerli olan faiz oranı üzerinden 
yenilenecektir. 

16. Banka’dan talep hakkınız, hesabın vadesinin bittiği tarihteki faiz oranı üzerinden hesaplanan tutarda 
olacaktır.

Ticaret Unvanı: ING Bank Anonim Şirketi; Sicil Numarası: 269682;
İşletme Merkezi: İstanbul (Merkez Adresi: Reşitpaşa Mahallesi,
Eski Büyükdere Caddesi, No: 8 34467 Sarıyer/İstanbul);
İnternet Sitesi: ing.com.tr 0850 222 0 600, 
MERSİS No: 0876-0042-2430-0365 
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MEVDUAT HESAPLARINA İLİŞKİN GENEL ESASLAR

   Banka’nın ilgili mevzuatına ve Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Kararlar ve kararlara 
ilişkin Tebliğler ile T.C. Merkez Bankası tarafından verilmiş veya verilecek karar hükümlerine tabi 
olan bu hesapla ilgili açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

1. Vadeli hesaplarda vade yenilendiği takdirde, yenilenme tarihinde Banka’ca belirlenmiş olan faiz 
oranları uygulanır.

2. Defter kayıtları ile ilgili araştırmalarda Banka kayıtları esas alınır.
3. Banka’da yaptırdığınız işlemlerden sonra mutlaka defterinizdeki kayıtları kontrol ediniz; yanlışsa 

düzeltilmesini sağlayınız.
4. Para yatırırken ve çekerken defterinizi mutlaka ibraz etmeniz gerektiğini unutmayınız.
5. Banka gerekli gördüğü takdirde defter sahibinin kimliğini araştırabilir.
6. Bu defterin kaybolması veya çalınması durumunda, en kısa zamanda Banka’ya bilgi veriniz. Geç haber 

verme nedeniyle yapılabilecek yanlış ödemelerden Banka sorumlu değildir.
7. Adresinizde meydana gelen değişiklikleri en kısa zamanda Banka’ya bildiriniz. Aksi takdirde Banka’nın 

kayıtlarında görünen adresinize yapılacak ihbarlar doğru kabul edilir.
8.  Bankamız nezdindeki tüm mevduat, emanet ve alacaklarınız ve bunların zamanaşımı süresi sonuna 

kadar işleyecek faizleri, en son işlem tarihinizden itibaren on yıl içinde zamanaşımına uğrayacaktır. 
Bankacılık Kanunu uyarınca, on yıl süre ile işlem görmeyen veya sahipleri tarafından aranmayan 
hesap bakiyeleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilir. 

9. Küçükler adına açılan hesaplarda, küçüğün veli veya vasisi tasarrufta bulunabilir (Ancak veli ya 
da vasinin talimat vermesi durumunda, küçüğün de bu hesaplar üzerinde tek başına tasarrufta 
bulunabilmesi mümkündür).

10. Tasarruf Mevduatı Sigortası Hakkında:
   Türkiye’de faaliyet gösteren bir bankanın yurtiçi şubelerinde gerçek kişiler adına açılmış olan ve 

münhasıran çek keşide edilmesi dışında ticari işlemlere konu olmayan Türk Lirası, döviz ve kıymetli 
maden cinsinden tasarruf mevduatı hesaplarının anaparaları ile bu hesaplara ilişkin faiz reeskontları 
toplamının her bir gerçek kişi için 150 bin Türk Lirası’na kadar olan kısmı sigorta kapsamındadır. 
Mevduat bankalarının yurtdışı şubelerinde açılan mevduatlar, Türkiye’de ve yurtdışında kıyı 
bankacılığı (Off-shore) faaliyeti gösteren kredi kuruluşlarında bulunan mevduatlar ile bankaca 
kamuya ilan edilen ve Merkez Bankası’na bildirilen azami faiz oranları ile mevduat toplamları en 
yüksek beş mevduat bankasının ortalama faiz oranları üzerinde verilen aşırı faizler sigorta kapsamı 
dışındadır. Sigorta kapsamında yapılacak ödemeler, mevduat bankasının faaliyet izninin 
kaldırılması halinde Türk Lirası olarak yapılır. Sigorta kapsamında ödenecek tutar belirlenirken 
tasarruf mevduatı hesaplarının anapara ve faiz reeskontları toplamı dikkate alınır. Döviz ve altın 
cinsinden mevduat hesaplarının Türk Lirası karşılıkları, mevduat bankasının faaliyet izninin 
kaldırıldığı tarihteki Merkez Bankası döviz alış kurları ve İstanbul Altın Borsası seans kapanış fiyatı 
(Altın cinsinden hesaplar için) esas alınarak belirlenir.

11. Yurtdışı şubelerimiz aracılığı ile Türkiye’deki şubelerimiz nezdinde açılan mevduat hesapları ile ilgili her 
türlü ihtilafta Türk Hukuku geçerli ve İstanbul Mahkemeleri yetkili olacaktır.

12. Bu cüzdanda yer almayan diğer hususlarda müşteri ile imzalanan Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi 
(BHS) ve Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi (BBHS) hükümleri, özellikle BBHS Genel Hükümler 
1, 3, 5, 9, 10, 12 ve 15 ve A. Ürün ve Hizmetler Hakkındaki Hükümler I, II, III ve IV; BHS Ortak Hükümler 
8, 10, 11, 19, 20, 21 ve Özel Hükümler EK-1 ile tarihi işbu hesap cüzdanında belirtilen Mevduat Hesabı 
Sözleşmesi’nin (MHS) tüm hükümleri geçerli olacaktır.

13. Talebiniz halinde, mevcudunuzu geri alma hakkınız bulunmaktadır.
14. Hesabınızın türüne göre Bankacılık Kanunu’nun 144. maddesi uyarınca belirlenecek azami miktar 

ve oranlar dâhilinde uygulanacak faiz oranınız, vade sonuna kadar değiştirilmeyecektir. Kanun’un 
anılan madde hükümleri saklıdır. 

15. Vadesinde kapatılmayan hesabınız, yeni vade sonunun hafta sonu tatiline gelmesi ve bu vadenin 
ilk iş gününe ötelenmesi hususunda talimat vermeniz durumunda yeni bir vade, söz konusu talimatın 
verilmemesi durumunda ise aynı vade ve yenileme tarihinde geçerli olan faiz oranı üzerinden 
yenilenecektir. 

16. Banka’dan talep hakkınız, hesabın vadesinin bittiği tarihteki faiz oranı üzerinden hesaplanan tutarda 
olacaktır.

Ticaret Unvanı: ING Bank Anonim Şirketi; Sicil Numarası: 269682;
İşletme Merkezi: İstanbul (Merkez Adresi: Reşitpaşa Mahallesi, 
Eski Büyükdere Caddesi, No: 8 34467 Sarıyer/İstanbul);
İnternet Sitesi: ing.com.tr 0850 222 0 600, 
MERSİS No: 0876-0042-2430-0365 

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

• ING Turuncu Çocuk Hesabı, işlem kolaylığı sağlaması açısından, vadeli ve vadesiz 
  olmak üzere iki hesabın birleşiminden oluşmaktadır. ING Turuncu Çocuk Hesabı’na 
  para yatırılması halinde tutar, öncelikle vadesiz hesaba, ardından Banka’ca 
  belirlenen saat içerisinde vadeli hesaba geçmekte ve faiz almaktadır. ING Turuncu 
  Çocuk Hesabı’ndan para çekilmesi halinde, tutar vadeli hesaptan otomatik olarak 
  vadesiz hesaba geçer ve paraya erişilir. Vadesiz hesap sayesinde ING Turuncu
  Çocuk Hesabı’ndan direkt olarak para transferi gerçekleştirilebilmektedir. ING 
  Turuncu Çocuk Hesabı’ndan veya ING Turuncu Çocuk Hesabı’na yapılacak
  EFT/havale işlemlerinde vadesiz hesap IBAN numarasının kullanılması 
  gerekmekte olup, aksi takdirde transfer işlemi gerçekleşmeyecektir.

• ING Turuncu Çocuk Hesabı, sabit getirili bir tasarruf mevduatıdır.

• ING Turuncu Çocuk Hesabı’na uygulanacak faiz oranları, müşterinin hesaptaki 
  bakiyesinin Banka’nın ürünle ilgili ilan ettiği alt ve üst limitlerin dışına çıkması 
  durumunda farklılık gösterebilir.

• ING Turuncu Çocuk Hesabı bakiyesinin, Banka’nın belirlediği alt limitlerin altında 
  kalması durumunda hesaba faiz işlemeyecektir.

• ING Turuncu Çocuk Hesabı’nda, tatil günlerinde hesaptan para çekilmesi veya 
  hesaba para yatırılması halinde, çekilen/yatırılan tutar için hesaba faiz 
  işlemeyecektir.

• ING Turuncu Çocuk Hesabı’na çalışma günleri içinde Banka’nın belirlediği saate 
  kadar yatan tutarlar, aynı gün valörle işlem görecektir.
 
• ING Turuncu Çocuk Hesabı faiz hesaplamasında küsuratlı bir rakamın ortaya 
  çıkması halinde, rakam virgülden sonraki 2 haneye yuvarlanacak ve yeni faiz 
  hesaplaması bu rakam üzerinden yapılacaktır.

• ING Turuncu Çocuk Hesabı’nın avantajlı faiz oranları, Bankamızın belirlediği güncel 
  tutarın altında kalan bakiye için geçerlidir. Çocuk adına açılmış ING Turuncu 
  Hesapların ve ING Turuncu Çocuk Hesaplarının toplam bakiyesinin bu tutarı
  aşması durumunda, bakiyenin aşan kısmına Bankamız tarafından belirlenen
  daha düşük bir faiz oranı uygulanacaktır.

• Eğer müşterek hesap sahibiyseniz, hesap ortaklarınca Bankamıza iletilmiş aksi
  yönde bir anlaşma olmadığı sürece müşterek hesap sahiplerinden her birinin 
  hesap üzerinde aynı ve eşit haklara sahip olduğunu unutmayınız.

• ING Turuncu Çocuk Hesabı faiz gelirleri stopaja tabidir.

• İşbu hesap cüzdanı, hesabınızın varlığını hukuken ispatlayıcı bir belge 
  niteliğindedir.

• Mevduattaki bakiyenizin vade sonunda elde edeceği brüt faiz tutarını, 
  (Anapara*Faiz Oranı*Gün) / (1 Yıldaki Gün Sayısı) formülünü kullanarak 
  hesaplayabilirsiniz.

 Yukarıdaki metnin İngilizce tercümesi için:
 http://ing.com.tr/turuncuhesap/savingsbook.asp
   
 You may find the above explanations in English at 
http://ing.com.tr/turuncuhesap/savingsbook.asp 


