Alacak Bildirim Formu
Sayın YAŞAR FAKTORİNG A.Ş.

____ / ____ /20____

Şirketiniz ile imzalamış olduğumuz her türlü faktoring sözleşmesi ve bilcümle ekleri hükümleri uyarınca aşağıda/ekte dökümünü
yaptığımız faturalar ve/veya fatura yerine geçen belgeler konusu alacaklarımızın şirketinize devir edilmiş olduğunu beyan, kabul
ve taahhüt ederiz.
Tarafınıza devir edilmiş aşağıda/ekte dökümü bulunan fatura ve/veya fatura yerine geçen belgeler konusu alacaklarımızın;
alıcılarımız (borçlularımız) ile aramızdaki mal veya hizmet satışlarımızdan kaynaklandığını ve satılan malların borçlularımıza
teslim edildiğini, belge içeriği ile mal/hizmet satış konusunun aynı olduğunu, hizmetlerin yerine getirilip tamamlandığını; teslim
edilen mal ve/veya hizmette ayıp olmadığını, alıcı/alıcılar ile bu konuda mutabık olduğumuzu; şirketinizden başka yere devir
edilmediğini ve edilmeyeceğini, üzerinde ihtiyati haciz, haciz, ihtiyati tedbir veya rehin gibi başkaca herhangi bir takyidat
olmadığını; şirketimiz kayıtlarında yer aldığını; ilgili belgelerin iptali, iadesi veya mahsubu halinde durumu derhal tarafınıza
bildireceğimizi ve aldığımız ön ödeme tutarlarını derhal, nakden iade edeceğimizi veya yeni belge düzenlenmiş olması halinde
derhal yeni belgeleri de devir edeceğimizi; aşağıda/ekte listelenen ödeme araçlarının vadelerinin alacağın vadesi/vadeleri
olduğunu; ilgili borçlular ya da 3. kişiler tarafından tarafımıza ödenmeleri halinde derhal Şirketinize transfer edileceğini belirtir;
ortaklık yapımızda, imza yetkilerimizde ve iletişim bilgilerimizde son bildirim tarihinden sonra herhangi bir değişiklik olmadığını;
olması halinde tarafınıza bilgi verileceğini ve bu konudaki olası ihtilaf ve sorunlardan dolayı sorumluluğun tarafımızda olduğunu;
5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi yasası kapsamında kendi nam ve hesabımıza hareket ettiğimizi; yukarıda
sayılan koşulları yerine getirmememiz durumunda şirketinizin uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceğimizi, faktoring
sözleşmelerinden doğan haklarınızın saklı bulunduğunu gayri kabili rücu beyan, kabul ve taahhüt ederiz.
TEMLİK EDİLEN FATURA BİLGİLERİ

Aşağıda/ekte dökümü bulunan toplam ______ adet fatura/fatura yerine geçen belgelerden doğan alacaklarımızın __________________ TL’lik
kısmı Yaşar Faktoring A.Ş.’ye temlik edilmiştir.
FATURA SERİ/NO

TANZİM TARİHİ

FATURA TUTARI

TEMLİK TUTARI

BORÇLU UNVANI

ÖDEME BELGESİ TEVDİ BORDROSU

İşbu temlikname kapsamında fatura borçlularından alınmış olan aşağıda/ekte dökümü verilen _____ adet, toplam __________________ TL’lik
ödeme belgeleri Yaşar Faktoring A.Ş.’ye devir ve teslim edilmiştir.
ÇEK NO

VADE TARİHİ

TUTAR

BORÇLU UNVANI

KEŞİDECİ UNVANI

ÖN ÖDEME TALİMATI

Şirketimize kullandırabileceğiniz _____________________ TL’lik ön ödemenin aşağıda belirtilen şekilde tarafımıza tevdi edilmesini rica ederiz.
BANKA
IBAN

T R __ __

__ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __

ALICI ADI/UNVANI

Saygılarımızla,
Kaşe – Yetkili İmza

__ __

