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  TÜKETİCİ İÇİN KREDİ KARTI İLE ÖDEME TALİMATI 
 

TURHAL  GELİŞİM ELEKTRONİK GÜV.TELK.HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.' nin Yetkili Satıcısı olan…………. 
…………………………………………………  Firma' sından satın aldığım,  eksiksiz ve  tam olarak teslim 
aldığım  mal / hizmet karşılığı  tutarlarını, kredi kartım      ile  ödemeyi kabul ve taahhüt ediyorum.  
TURHAL GELİŞİM ELEKTRONİK GÜV.TELK.HİZ.SAN.TİC. LTD.ŞTİ. '  ye belirtilen tutarı kredi kartımdan 
tahsil  etmesi için yetki veriyorum. Kartımın yenilenmemesi,  iptal edilmesi,  çalınması,  kaybolması,  
değişmesi    vb. nedenlerle  doğabilecek  sorunları  aynı  zamanda  kart numarası ve  son kullanma 
tarihinde meydana gelebilecek değişiklikleri GELİŞİM ELEKTRONİK GÜV.TELK. HİZ. SAN. TİC. 
LTD.ŞTİ.'  ye bildirmeyi kabul ediyorum.  Bu nedenlerden  veya  buna benzer  nedenlerle  kartımdan  
aşağıda  yazılı olan tutarın tahsil edilememesi durumunda  
………………………………................................    teminat olarak verdiğim, ancak borcumun tamamının 
ödenmesi halinde geçerliliği ortadan kalkacak olan,  senedimin herhangi bir ihtar veya protestoya gerek 
kalmaksızın vade tarihinden itibaren  aylık   %10   faiziyle birlikte  tahsili için tüm  kanuni  işlemlerin   
TURHAL   İcra Daire ve  Mahkemelerinde yapılmasını kabul ediyorum. 
 
Son  Kullanım  Tarihi  :                    Kredi  Kartının Cinsi :  (     )  VISA    (    )  MASTERCARD 
 
Kredi Kartı Numarası :              /-/             /-/          /-/     
 
Kredi Kartı Bankası                               Güvenlik Kodu             Taksit Sayısı   
 
Adres  :.............................................................................................................................. 
 
 

ÖDEME TARİHİ TUTAR (TL ) TUTAR (YAZIYLA) 

                

Kredi Kartı Sahibi İsim/Soyadı ve İmza/Kaşe                        Yetkili Satıcı İmza ve Kaşe 
  
 
 
 
Toplam borç tutarı kredi kartından bir kerede peşin ödeme kaydıyla tahsil edildiği durumlarda 
GELİŞİM Mali  İşler  Bölümünden yukarıdaki bilgilerle yazılı onay alınması halinde alt taraftaki senedi 
tanzim etmeye gerek kalmayacaktır. Vadeli ödemelerde her halukarda senet doldurulması zorunludur.  
******************************************************************************************************************** 
      Vade               Hululü Vade                 Yeni Türk lirası                         Kuruş                   No  
 
...../..../........       ------------------      #................................#      -----------------             * 01 * 
 
İşbu       emre      muharrer      senedim    mukabilinde      ...../...../.....            tarihinde                  sayın 
....................................................Emrühavalesine                yukarıda                  yazılı                 yalnız. 
..........................................................YTL'  sı   ödeyeceğim.    Bedeli     nakden   ahz olunmuştur.     İşbu 
bono vadesinde ödenmediği takdirde müteakip  bonaların  da  muacelliyet kesbedeceğini.       İhtilaf 
vukuunda  TURHAL  İcra  Daire  ve  Mahkemelerinin selahiyetini şimdiden kabul eylerim. 
Ödenecek                     : 
                                                                                                                                                           PUL 
Adres                            :  
İMZA   
Vergi Dairesi/No           :  
Kefil                               : 
 
 
!!! Lütfen istenilen bilgileri eksiksiz olarak doldurunuz.İmzasız talimatlara işlem yapılamamaktadır. 

          
 


