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Hesap Açma Başvurusu ve Müşteri Tanıma Formu

Bireysel
(Her Tüzel Kişilik İçin Ayrı Ayrı Doldurulacaktır)

im
za

1. KİŞİSEL DETAYLAR

a. Adı

b. Soyadı

c. İkinci adı (varsa)

d. Doğum Tarihi

e. Uyruğu

f. T.C. Kimlik/Pasaport Numarası ve Son 
Geçerlilik Tarihi

g. Cep Telefonu Numarası

h. Diğer Telefon Numaraları

2. BELİRTİLEN İŞ FAALİYETİ

Gerçekleştirmek için kurumumuzda 
hesap açmak istediğiniz iş faaliyetlerinin 
tanımı

BANKACILIK DETAYLARI

Hesap Sahibinin Tam Yasal Adı

Hesap numarası / IBAN

Banka ve Şube Bilgileri  

Banka Adresi

Banka SWIFT Kodu
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Hesap Açma Başvurusu ve Müşteri Tanıma Formu

Bireysel
(Her Tüzel Kişilik İçin Ayrı Ayrı Doldurulacaktır)

im
za

■	 İşbu vesileyle, işbu belgede verilen tüm bilgilerin imzalandığı andan itibaren gerçek, doğru ve geçerli olduğunu 
beyan ederim/ederiz.

■	 İşbu vesileyle, halihazırda BM, AB ve ABD gibi oluşumların uluslararası yaptırımlarına tabi olan herhangi bir kişi ve 
kuruluşla herhangi  bir ticari faaliyet yürütmediğimizi onaylarım/onaylarız.

■	 İşbu vesileyle, devlet dışı silahlı gruplara herhangi bir biçimde doğrudan veya dolaylı destek sağlayan herhangi bir 
tarafa kıymetli maden tedarik etmediğimizi onaylarım/onaylarız.

■	 İşbu vesileyle, yukarıdakilerden herhangi birinin değişmesi halinde, AgaBullion’a bir ay içinde otomatik olarak yazılı 
bildirimde bulunacağımızı beyan ederim/ederiz.

■	 İşbu vesileyle, Başvuran Tarafça yazılı olarak aksi belirtilmediği takdirde, AgaBullion’un bu formda sağlanan tüm 
verilerin geçerli olduğunu varsayacağını  kabul ediyorum/ediyoruz. 

■	 AgaBullion’un kendi takdirine olmak üzere, bu formda paylaşılan bilgilerin geçerli veya doğru olmadığını tespit 
etmesi durumunda, tüm hesap faaliyetlerini derhal askıya alabileceğini ve/veya iptal edebileceğini kabul ediyorum/
ediyoruz.

■	 İşbu vesileyle, AgaBullion’u kendisi tarafından verilen herhangi bir bilgi, sağlanan temsil ve garantideki herhangi 
bir yanlışlıktan kaynaklanan  veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir maliyet (tüm yasal maliyetler 
dahil), masrafa, kayba veya yükümlülüğe  karşı tamamen tazmin etmeyi taahhüt ederim/ederiz.

BEYAN

İmza yetkilisi İmza yetkilisi

İmza:

Basılı isim:

Unvan:

Tarih ve yer:

Başvuru formu ile birlikte ibraz edilecek belgeler:

■	 Nüfus Cüzdanı ve/veya Pasaport nüshası
■	 İmza Örneği
■	 İkamet tespiti için su, elektrik, vb. fatura nüshası
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