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SARDES FAKTORİNG A.Ş.’ NE  

FİNANSMAN TALEBİ TALİMATI  

Şirketiniz ile akdettiğimiz Genel Faktoring(Hizmeti) Sözleşmesi(leri) hükümleri ve bilcümle ekleri uyarınca, 

şirketinize temlik etmiş olduğumuz alacağımız ile ilgili olarak tarafımıza tahsis olunan limitimizden; 

□ Değişken Faizli BORÇLU CARİ HESAP (BCH)  olarak  veya  
%............  finansman faizi,  %............. faktoring komisyonu, ücret, BSMV  ve sair vergiler ve diğer masraf 

ve bedeller  HARİÇ olmak üzere NET ..................................................... TL’ nin tarafımıza 

kullandırılmasını; bu yolda sağlanacak fon tutarının Alacak Bildirim Formunda (ABF) / Aşağıda belirtilen 

Banka hesabımıza gönderilmesini  rica ederiz.  

 

□ Sabit Faizli İSKONTO  olarak;  
 %............  finansman faizi,  %............. faktoring komisyonu, ücret, BSMV  ve sair vergiler ve diğer masraf 

ve bedeller DAHİL olmak üzere  BRÜT ....................................................... TL’ nin tarafımıza 

kullandırılmasını; bu yolda sağlanacak fon tutarının Alacak Bildirim Formunda (ABF) / Aşağıda belirtilen 

Banka hesabımıza gönderilmesini  rica ederiz.  

 

E.F.T./HAVALE İŞLEM  TALİMATI             

............................. Tarihli Finansman Talebi Talimatımız kapsamında ve Şirketiniz ile akdetmiş olduğumuz 

Genel Faktoring Sözleşmesi uyarınca nezdinizde oluşan faktoring alacağımın/alacağımızın/ön ödemenin   

aşağıda detayı belirtilen banka hesabına E.F.T/Havale ile gönderilmesini rica ederim/ederiz.  

Saygılarımızla  

E.F.T./HAVALE İŞLEMİ          

TUTAR    :  

Yazı  ile                                  : ( ....................................................................................................TürkLirası) 

BANKA ADI   :   

ŞUBE ADI   :    ŞUBE KODU :  

HESAP SAHİBİ ADI/ÜNVANI:  

IBAN NO   :  

HESAP NO *                         : 

*Hesabımızın İBAN(Uluslararası Banka Hesap Numarası) numarasını bilmediğimizi, bu nedenle 

10.10.2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2008/6 sayılı Tebliğ çerçevesinde Şirketiniz tarafından 

gönderilecek ödemelerde Şirketinizin hiçbir sorumluluğunun olmadığını kabul ve beyan ederiz.  

Sardes Faktoring A.Ş. ile tüzel kişiliğimiz ve/veya şahsım/şahsımız arasında yapılan bu işlemde; Talep 

aşamasında kalmış olsa bile, tüzel kişiliğimiz/şahsım/şahsımız adına ve hesabına hareket ettiğimi/ettiğimizi, 

birbaşkası adına işlem yapılmadığını; Sardes Faktoring A.Ş. tarafından sözkonusu kanunun gerekleri 

hakkında bilgilendirildiğimizi ve böyle bir durum olması ve/veya 5549 sayılı yasaya ve/veya bununla ilgili 

yürürlükdeki mevzuata herhangi bir aykırılığın olması halinde ise, tarafınıza yazılı bildirimde 

bulunulacağını/bulunacağımı/bulunacağımızı beyan ve taahhüt ederim/ederiz.  

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki 5549 sayılı kanun gereğince, şirketinize vermiş 

olduğum/olduğumuz kimlik, adres ve ortaklık yapısına ilişkin bilgilerde herhangi bir değişiklik olduğunda, 

değişiklikleri derhal şirketinize bildireceğimi/bildireceğimizi taahhüt ederim/ederiz.  

 

İSİM/ÜNVAN 

 

KAŞE İMZA  


