
    

 

    

 

    

 

    

 

 

KREDİ KARTI İLE ÖDEME TALİMATI FORMU TARİH: 

 
 

ÜYE İŞYERİ : VATAN TELEKOMÜNİKASYON HAB. İNTERNET VE BİL. TEK. TİC.LTD.ŞTİ. 

ADRES  :Örnek Mah.1562 Sk. NO:8/Z1 Manavgat / ANTALYA                                                         

TEL:0(242)-742 17 42 / 0(850) 336 07 24 
 

 

FİRMA ÜNVANI : 

KART SAHİBİNİN ADI SOYADI : 

ADRES : 

TELEFON/FAKS : 

VİSA MASTERCARD 

KART NO : 
 

 

SON KULLANMA 
TARİHİ: 

GÜVENLİK (CCV)NO 

 
 

BANKA ADI 

TAKSİT SAYISI 

: 
 

: 

 

TUTAR :…………………………………………………………. TUTAR YAZI İLE :………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

KREDİ KARTI SAHİBİ 
VATAN TELEKOMÜNİKASYON HAB.İNT VE BİL.TEK.TİC.LTD.ŞTİ. firmasından almış olduğum mal / hizmet / vs. hukuki ticari ilişki nedeni ile 
ödemekle yükümlü olduğum........................................................TL.     tutarın,     yukarıda     bilgilerini     vermiş olduğum kredi kartımdan 
VATAN TELEKOMÜNİKASYON HAB.İNT VE BİL.TEK.TİC.LTD.ŞTİ. tarafından çekilmesini, bu tutarın VATAN TELEKOMÜNİKASYON HAB.İNT 
VE BİL.TEK.TİC.LTD.ŞTİ.’nin Borçlu olduğu 

.................................................................................................... firması adına VATAN TELEKOMÜNİKASYON HAB.İNT VE BİL.TEK.TİC.LTD.ŞTİ. 

..’ne ödemiş bulunduğumu, bu 

firma ile aramda oluşabilecek anlaşmazlıklardan dolayı VATAN TELEKOMÜNİKASYON HAB.İNT VE BİL.TEK.TİC.LTD.ŞTİ..‘ni sorumlu 
tutmayacağımı, banka işlemlerindeki aksama nedeni ile oluşacak gecikme halinde işbu talimatımın 7 (yedi) gün süre ile geçerli olduğunu bu süre 
içinde kartımdan ilgili çekimin yapılabileceğini, alacak nedeni, tutarı ve kredi kartı bilgilerinin doğru olduğunu ve tüm hukuki ve cezai mesuliyetinin 
tarafıma ait olduğunu belge dökümünü bizzat teyit edip okuyarak kabul ve taahhüt ettiğimi beyan ederim. 

KREDİ KARTI SAHİBİ İSİM-İMZA 

 
 

MÜŞTERİ 

Yukarıda bilgileri verilen kredi kartından çekilen .................................................................... TL. tutarın VATAN TELEKOMÜNİKASYON HAB.İNT 
VE BİL.TEK.TİC.LTD.ŞTİ. 
nezdindeki cari hesabımıza alacak kaydedilmesini, çekilen tutara kredi kartı sahibinin isteği doğrultusunda veya herhangi bir nedenle banka 
tarafından bloke konulur ve VATAN TELEKOMÜNİKASYON HAB.İNT VE BİL.TEK.TİC.LTD.ŞTİ. hesaplarına aktarılmaz ise, ilgili tutarın cari 
hesapta borç hanesine geçeceğini, taleplerinde nakten ve defaten banka kredi faizi ile birlikte VATAN TELEKOMÜNİKASYON HAB.İNT VE 
BİL.TEK.TİC.LTD.ŞTİ. ne ödeyeceğimi, banka ve 3. kişiler tarafından VATAN TELEKOMÜNİKASYON HAB.İNT VE BİL.TEK.TİC.LTD.ŞTİ. ‘den 
ileri sürülecek her tür talebin asıl ve ferileri ile tarafımca karşılanacağını, VATAN TELEKOMÜNİKASYON HAB.İNT VE BİL.TEK.TİC.LTD.ŞTİ. 
tarafından yapılacak banka işlemlerinden kaynaklanan komisyon – hizmet bedelinin VATAN TELEKOMÜNİKASYON HAB.İNT VE 
BİL.TEK.TİC.LTD.ŞTİ.’nin tarafıma fatura edilmesini, kart işleminin tüm hukuki ve cezai mesuliyetinin, verilen bilgilerin doğruluğunun   kredi   
kartı   sahibi   ve   tarafımca   üstlenilmiş   olduğunu   kabul   ve    taahhüt    ettiğimi    beyan    ederim.    MÜŞTERİ ÜNVANI-KAŞE-İMZA 

TARİH 

   

 


