AKTİF HESAP BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU
Müşteri Numarası:

Talimat Tarihi – Saat/Dakika:

Müşteri Ad- Soyad:

Hesap Numarası:
IBAN:
Aktif Hesap Kapsamında Alım-Satım Yapılacak Ürün: HPT- HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
HSBC Aktif Hesap Alt Limiti:
Ürün Risk Profili: Düşük Risk
Müşteri Risk Profili:
Yukarıda detayları yer alan hesabıma aktif hesap özelliğinin tanımlanmasını rica ederim.
Açıklamalar:
Sağlayıcı: Bankamızın unvan, açık adres, telefon, diğer iletişim bilgileri ve MERSİS numarası aşağıdadır.
Aktif Hesap: Müşterinin HSBC Bank A.Ş. nezdindeki vadesiz mevduat hesabı üzerinden çalışan ve bu talepte bulunan
müşterinin, HSBC Bankası’nın aşağıda belirtilen yatırım fonundan ve ödeme ürünlerinden faydalandığı hesaptır.
Yatırım Fonunun Türü ve Faydalanılacak Ürünleri: Müşterinin HSBC Bank A.Ş. nezdindeki HSBC Aktif Hesap ile
faydalanabileceği yatırım aracı HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu, ödeme ürünleri ise ileri vadeli
transferler, düzenli ödemeler, Kredi Kartı/Bireysel Kredi/Kredili Mevduat Hesabı borç ödeme ve otomatik fatura ödemeleridir.
Ayrıca DCD işlemi kapsamında vadeli mevduat hesap açılışı ve HSBC Yatırım nezdindeki hesapta oluşan eksi bakiyenin
tamamlanması için de otomatik olarak fon bozum işlemi yapılır. Müşteri tarafından keşide edilen çeklere ait ödemeler
otomatik olarak bu hesaptan karşılanmaz. İleride farklı/yeni bir düzenleme söz konusu olması halinde, HSBC Bank A.Ş.
önceden ihbarda bulunarak tek taraflı olarak fonun türünü değiştirmeye yetkilidir.
Alt Limit ve Fon Alım: HSBC Aktif Hesap başvurusu sırasında HSBC Bank A.Ş. tarafından belirlenen bir limit kadar para,
müşterinin hesabında bulundurulacak, müşteri nam ve hesabına HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu satışı
ancak bu limitin üzerindeki tutarlar için yapılacak, bu limitin altında kalan tutarlar müşterinin vadesiz mevduat hesabında
günlük ihtiyaçlar için bırakılacaktır. Alt limit günün şartlarına göre HSBC Bank A.Ş. tarafından çeşitli bankacılık
kanallarından müşteriye bildirilerek değiştirilebilir. HSBC Bank A.Ş. müşterinin gün içinde kullandığı tutarlar karşılığında,
müşterinin hesabındaki fonları otomatik olarak satarak bu limitin sürekliliğini re’sen sağlama konusunda müşteri tarafından
yetkilendirilmiştir. Mevcut durumda, HSBC Aktif Hesap alt limiti 2000 TL’dir.
İşleyiş: HSBC Aktif Hesap, müşterinin talep tarihini takip eden ilk iş günü işlemeye başlar. Müşteri hesabında gün sonu
itibarıyla alt limitin üzerinde yer alan tutar kadar müşteri adına ve hesabına ertesi gün HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma
Araçları Fonu alışı yapılarak, satın alınan fonların katılma belgeleri müşteri adına ve müşteri sicil numarasıyla Merkezi Kayıt
Kuruluşu (MKK) nezdinde açılmış alt hesaplarda saklanır. Müşteri hesabındaki tutarın ödemelerden az olması halinde ise
aradaki fark tutarı kadar müşteri nam ve hesabına HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu bozumu müşteri
portföyünden yapılır. Müşterinin hesabına HSBC Bank A.Ş. tarafından belirlenen saatten sonra gelen tutarlara, HSBC Bank
A.Ş. tarafından otomatik olarak müşteri nam ve hesabına fon alış-satış işlemi yapılmaz. Ancak müşteri dilerse HSBC
Portföy fonlarının işlem saatleri içerisinde kalmak koşuluyla, aktif hesap fon alım saatinden sonra dilediği kanaldan fon alımsatımı kendisi yapabilir. Müşterinin sahip olduğu bireysel hesapların yalnızca bir tanesi, ortak hesapları içerisinden yine
ortaklarının farklı olduğu hesaplarından da en fazla bir tanesi Aktif Hesap olarak belirlenebilir.
Her iş günü HSBC Aktif Hesap’taki tutar ve alt limit ödemeler toplamından az ise ve hesapta fon bulunuyorsa, o güne ait
ödemeler için aradaki fark tutarı kadar portföyden fon bozumu yapılır ve ödemelerin gerçekleştirilmesi sağlanır. Hesaba
gelen nakit bakiye ile bakiyenin hesaba giriş yaptığı günden bir sonraki iş günü otomatik olarak fon alınır.
Fon İşlem Kuralları: HSBC Bank A.Ş.’nin müşteri nam ve hesabına alıp sattığı HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma
Araçları Fonu 1 pay ve katları şeklinde işlem görür. Bu fon Türkiye Elektronik Fon Alım Satım (TEFAS) Platformu’nda işlem
görmemektedir.
Fonun Piyasa (Ana Para Kaybı) Riski Hakkında: HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu’nun getirisi
değişkendir. Fon’da olağanüstü piyasa koşullarından ötürü kısa vadelerde anapara kaybı yaşanması mümkündür. HSBC
Bank A.Ş.’nin müşteriye hiçbir getiri taahhüdü bulunmamaktadır. Banka portföyünde HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma
Müşteri Adı Soyadı :
Müşteri İmzası
:
Vekil/Vasi/Veli Adı Soyadı :
Vekil/Vasi/Veli İmzası
:
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Araçları Fonu kalmadığı durumlarda, müşterinin nam ve hesabına fon alışı gerçekleştirilemeyebilir. Bu takdirde HSBC Bank
A.Ş. her nam altında olursa olsun, fon alınacak tutara herhangi bir nema, faiz vs. ödemez.
İşlem Ücreti: HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu’nun günlük fon yönetim ücreti yüz binde 6,58’dir. Bu
oranın yıllık değeri %2,40 olmaktadır.
Bankanın Yetkisi: Müşteri, hesabında yeteri kadar fon veya para bulunmaması halinde ödeme talimatlarından dilediğine
ödeme yapmaya HSBC Bank A.Ş.’yi yetkili kıldığını, hesabında hiç fon veya para bulunmaması halinde ise hiçbir ödeme
yapılmamasından dolayı tüm sorumluluğun tarafına ait olacağını kabul eder.
A.B.D ve Kanada Yerleşik Müşteriler: Uluslararası yasa ve HSBC Grup kuralları gereği bankamız tarafından ABD
Yerleşiklere (Amerika Birleşik Devletleri ve tüm eyaletleri, Columbia Bölgesi, Amerikan Samoası, Porto Riko, Guam, Kuzey
Mariana Adaları Topluluğu ve Amerika Virgin Adaları yerleşik olarak kabul edilen kişilere) veya Kanada Yerleşik olarak
sınıflandırılan kişilere yatırım ürünü satışı yapılamamaktadır. Müşterilerimizin “ABD ya da Kanada yerleşik” statüsüne
girmesi halinde, bu durumu ivedilikle HSBC Bank’a bildirmeleri gerekmektedir.
Vergilendirme: HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu için gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı
%10 oranında stopaja tabidir. Bankamız, hukuk ve vergi alanlarında danışmanlık hizmeti vermemektedir. İşlemlerle ilgili
hukuksal ve vergisel riskler olabilir ve bu riskleri iyi değerlendirebilmek için vergi uzmanından görüş almanız tavsiye
edilmektedir. Tüm gelirleriniz için beyanname ve vergi yükümlülükleriniz hakkında bir vergi uzmanına danışmanızı tavsiye
ederiz.
Diğer Yatırım Ürün Riskleri: Yatırım Ürünleri; mevduat değildir. HSBC Bank A.Ş. ve diğer ilgili kuruluşların teminatı,
garantisi, sigortası ya da herhangi bir yükümlülüğü altında değildir. Yatırım ürünleri anaparanın yitirilmesi dahil çeşitli yatırım
riskleri içerebilir. Yatırım ürünlerinin geçmişteki performansları, gelecekteki performanslarının göstergesi değildir, fiyatlar
düşebilir ya da yükselebilir. Döviz cinsinden yatırım ürünleri, dövizdeki muhtemel dalgalanmalar nedeniyle anapara kaybı da
dahil kur risklerine maruz kalabilir. Yatırım ürünlerine ilişkin tüm risk müşteriye aittir. Yatırım fonlarına yapılan yatırımlarda,
geçmiş dönemde o yatırım fonunun elde ettiği getirinin gelecek dönemde de elde edileceği yönünde bir garantinin
olmadığının tüm yatırımcılar tarafından bilinmesi gerekmektedir. HSBC, gerekli gördüğü durumlarda yatırım ürünlerinin risk
profillerini (seviyesini) gözden geçirerek, müşterilere haber vermeden güncelleme hakkını saklı tutar.
Cayma Hakkı: Niteliği gereği bu üründe cayma hakkı uygulanabilir değildir. Ancak, dilediğiniz zaman talimat vermek
suretiyle Aktif Hesabı’nızı iptal edebilirsiniz.
Bu talimatı imzalamakla resmi yerleşikliğinizin yurtdışı olması veya ilgili işlem esnasında yurtdışında bulunmanız
durumunda, HSBC Bank A.Ş.`ye kendi isteğiniz ile ulaşarak, talep ettiğiniz ürün/hizmetlerin kendi talebiniz doğrultusunda
tarafınıza sunulduğunu ve kendi talebiniz doğrultusunda gerçekleştirildiğini, talep ettiğiniz ürün/hizmetler ile ilgili bilginiz
olduğunu, tüm ürün literatürünü okuyup anladığınızı, söz konusu ürün/hizmet ile ilgili işlemin yapılması için HSBC Bank
A.Ş. tarafından kendinize herhangi bir yönlendirme, telkin ve tavsiyede bulunulmadığını kabul ve beyan etmiş olursunuz.
Ürünler ile ilgili soru veya şikayetleriniz için 0850 211 0 111’i arayabilir, 0 212 366 33 83’e faks çekebilir veya
www.hsbc.com.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz.
Talep Formu
Bu formu imzalamanız üzerine hesabınıza aktif hesap özelliği tanımlanacaktır. Talep ediyorsanız lütfen imzalayınız.
Risk Profiliniz, Ürünün Risk Profilinden Düşük ise lütfen ekli beyanı işaretleyiniz;
Ben, yukarıda detayları yer alan yatırım işleminin, HSBC Bank A.Ş.’ye sağladığım bilgiler doğrultusunda oluşturulan
risk profilime, yatırım ufkuma ve yatırım amacıma uygun olmadığını biliyorum. Bu işleme konu olan yatırım fonunun
risk seviyesinin, risk profilimin üzerinde olduğunu biliyorum ve bu işlemi kendi kararım, isteğim ve takdirimle
gerçekleştirdiğimi teyit ederim.
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