KREDİ KARTI İLE ÖDEME TALİMATI

Tarih : …./…./…….

TALİMATI GÖNDEREN BAYİİ:
Adı Soyadı

: ……………………………………………. Ünvanı :……………………………………………..

İş Telefon

: ………………………….. İş Faks :……………………….. Cep Telefonu:…………………………… Şehir :…………………

TALİMATI VEREN KART SAHİBİ :
Adı Soyadı

:…………………………………………… Ünvanı :………………………………………….

İş Telefonu

:………………………….. İş Faks:………………………… Cep Telefonu:………………………… Şehir:……………………

Tek Çekim Ödeme :
……./……./………..Tarihinde Şirketim veya talimatı gönderen bayii adına
BURSA GÜVENLİK BİLİŞİM HİZMETLERİ 'nden
satın alınmış ürünlerin fatura tutarı olan ………………………… TL. Yazı ile
(………………………………………………………………………………#) belirtmiş olduğum kredi kartı hesabımdan iş bu talimatım ile tahsil
edilmesini rica ederim.

Taksitli Ödeme

:

……./……./………Tarihinde Şirketim veya talimatı gönderen bayi/ kişi adına Bursa Güvenlik Bilşim Hizmetleri
’ den satın alınmış ürünlerin fatura tutarı olan meblağı (…………) taksit ile tahsil edilmesini rica ederim. Aşağıda belirtmiş
olduğum kredi kartı hesabımdan iş bu talimatım ile tahsil edilmesini rica ederim.

KREDİ KARTI VE BANKA BİLGİLERİ
KREDI KARTI NO
KREDİ KARTI
GÜVENLİK KODU

KREDİ KARTI SON
KULLANMATARİHİ
KREDİ KARTININ AİT OLDUĞU BANKA
KREDİ KARTI TÜRÜ

GOLDCARD

VISA

MASTER CARD

TAHSİL EDİLECEK TUTARI (RAKAM İLE)

Kredi Kartı Sahibi Kabul ve Taahhüdü
İş bu Mail Order talimatına konu olan kredi kartımla ödediğim paranın karşılığı olan mal/hizmeti talimatı gönderen
………………………………………. dan Tam ve eksiksiz olarak teslim aldım. Bursa Güvenlik Bilişim Hizmetleri
……’nin belirtilen tutarın çekimini kabul ediyor. Çekime itiraz etmeyeceğimi kabul, beyan ve taahhüt ediyorum.
Satın aldığım ürün tarafıma bayi tarafından teslim edilecek olup, malın teslim edilip edilmemesi konusunda BursaGuvenlik
Firmasın’dan ne ad olursa olsun bir talepte bulunmayacağımı,bayi ile aramda olan her türlü anlaşmazlığı Bursa Güvenlik
Firmasına yansıtmayacağımı , bu anlaşmazlıklar nedeniyle kart çekimine gerek banka gerek Bursa Güvenlik nezdinde bir itirazda
bulunmayacağımı,tüm taleplerimi bayiye yönelteceğimi, Bursa Güvenlik tarafından bayiye kesilen faturanın bankaya ödeme
belgesi olarak ibrazını kabul ettiğimi, bu ödemeyi bayi adına yapmam nedeniyle ödemeyi hiçbir şekilde geri talep etmeyeceğimi,
hesap kesim tarihinden 10 gün geçtikten sonra bayi nezdinde dahi kart çekimine itiraz etmeyeceğimi beyan ve kabul ederim .

Talimatı Gönderen Bayii Taahhüdü
İş bu müşterime ait kredi kartından, müşterimin beyan ve onayı ile kredi kartı talimatıyla çekilen para tutarındaki malı Bursa
Güvenlik Sistemleri ‘den aldım. Ve müşterim/kart sahibi………………………………………..........……………….’na
teslim ettim Herhangi bir itiraz vukuunda tüm sorumluluğun şahsıma ve şirketime ait olduğunu beyan,kabul ve taahhüt ederim.
Tarih : ……./……./…….

Kredi Kartı Sahibi
Ad-Soyad / Kaşe / İmza

Talimatı gönderen Bayii Kaşe
Ad-Soyad / Kaşe / İmza

BURSA GÜVENLİK BİLİŞİM HİZMETLERİ ELEKTRONİK VE GIDA MARKET

Celtik Mahallesi Yeniyol Caddesi No:27 Osmangazi/Bursa
Tel: 0224 250 57 57 pbx e-mail: info@bursaguvenlik.com.tr www.bursaguvenlik.com.tr

İstenen Evraklar: 1-Kredi kartının ön ve arka yüzlerinin fotokopisi (Kredi kartının Arkasının Kart Sahibi tarafından
İmzalanmış olması şarttır) 2-kart sahibinin kimlik fotokopisi

