KREDİ KARTI SÖZLEŞMESİ

Bir
tarafta
Vizyon
Elektronik
Mehmet
Karul.
ile
…………………………………………………
…………………………………………………….. firması arasında Kredi Kartı ile yapılacak tahsilatlara ilişkin, tarafların
uyması gereken kurallar aşağıda belirtilmiştir.
Bundan sonra işbu sözleşmede Vizyon Elektronik Mehmet Karul “Vizyon“ olarak, diğer taraf
………………………………………………………......................………………... firması “BAYİ“ olarak anılacaktır.
Sözleşmede aksine bir hüküm belirtilmediği müddetçe VİZYON’nun adresi, 1644 SK. NO:6/4A
BAYRAKLI
İZMİR’dir.
BAYİ
’nin
adresi
de,
………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………’dır. Kanuni tebligatların bu adrese yapılmasını
taraflar anlaşarak kabul etmişlerdir. Aksi, noter kanalıyla taraflara bildirilmediği müddetçe, kanuni
tebligatlar işbu adreslere yapılacaktır.
A- SÖZLEŞMENİN KONUSU
VİZYON’ un, Bankalar ile yaptığı sözleşmeler uyarınca BAYİ’ nin VİZYON adına kullandığı POS
makinelerini ve Sanal POS’ unu aşağıdaki şartlarda, hukuka, kanunlara, ticari örf ve adetlere uygun
olarak kullanması ve doğacak komisyon tutarlarının BAYİ tarafından ödenmesidir.
B- ŞARTLAR
1. Sanal POS’ dan yapılan kredi kartı işlemlerinde brüt tutar www.vizyonsahibi.net de
yayınlanan POS kurundan USD' ye çevrilerek işlem gününde BAYİ’ nin cari hesabına
işlenecektir.İade işlemlerinde iade tarihinin POS kuru esas alınacaktır.
2. VİZYON kredi kartı komisyon oranlarını Web Pos ekranında yayınlayacaktır ve değişiklikler
ilgili ekranda duyurulacaktır.
C- BAYİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
BAYİ, müşteriye satışları yaptıktan sonra kart üzerinden tahsilatı yapmadan önce aşağıdaki
hususların uygunluğunu ve doğruluğunu kontrol etmekle yükümlüdür.
1. Kartın geçerlilik süresinin dolup dolmadığını,
2. Satış Belgesi üzerine, Üye’nin imzasını almakla ve bu imzanın kart üzerindeki imza ile aynı
olup olmadığını,
3. Yurtdışında çıkarılmış kart ise, tüm dünyada (International) geçerli olup olmadığını,
4. Kart kullanan kişinin gerçek kart hamili olup olmadığını ve Kart sahibinin kimlik ve imza
kontrolünü,
5. Şüpheli bir durum halinde bağlı bulunduğu Banka’nın Provizyon Merkezi ile görüşülerek
işlemin uygunluğunu, kontrol etmekle yükümlüdür.
6. Satış Belgesinde; BAYİ’ nin ticari unvanının, işyeri numarasının, satılan mal veya hizmet
bedelinin kart numarasının geçerlilik tarihinin, alınmış ise Provizyon onay kodunun ve
Üyenin imzasının bulunup bulunmadığının kontrolü ile yükümlüdür.
7. Sanal POS’ dan yapılan işlemlerde BAYİ Mail Order Formunu muhafaza etmekle mükelleftir.
8. BAYİ, kredi kartı ve POS makinesinin kullanımından doğan her türlü usulsüz işlemlerinden,
sahte veya çalıntı kartlardan, ve benzeri doğacak ihtilaflarda, VİZYON’ un Banka ile yaptığı
sözleşme mucibince, Banka’ya olan sorumluluğundan dolayı VİZYON ile birlikte müteselsil
sorumludur. Meydana gelebilecek zarar ve ziyanın tamamını bayi ödeyecektir. BAYİ’ nin
yapmış olduğu usulsüz işlemler sebebiyle VİZYON, Banka’ya ödeme yapmak zorunda
kaldığı takdirde, BAYİ 24 saat içerisinde iş bu ödemeyi VİZYON’ a iade edecektir. VİZYON’
un rucu ve diğer kanunlardan doğan hakları mahfuzdur.

D- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ
İşbu sözleşme, tanzim ve imza tarihinden itibaren üç yıl süre ile geçerlidir. Sürenin sonunda
sözleşme feshedilmediği takdirde, aynı şartlarda bir yıl süreyle uzatılmış kabul edilir. Sözleşmenin
feshi halinde VİZYON tarafından direkt veya banka yoluyla verilmiş olan POS makinesi vs her türlü
materyal VİZYON’ a veya VİZYON’ un göstereceği Banka veya firmalara teslim edilmesini, BAYİ kabul
ve taahhüt eder. Sözleşmenin sona ermesinden veya feshinden sonra, sözleşme süresi içerisinde
yapılmış olan işlemlerle ilgili olarak her hangi bir ihtilafın zuhuru halinde, işbu sözleşme hükümleri,
ihtilafa konu hallerde aynen cari olacaktır.
E- DELİL VE YETKİ SÖZLEŞMESİ
İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğacak ihtilafların çözümünde
Daireleri yetkilidir.

İzmir Mahkemeleri

ve İcra

BAYİ ile VİZYON arasında işbu sözleşmeden kaynaklanan her türlü uyuşmazlıklarda VİZYON’ un
kayıt ve belgeleri ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. Maddesi uyarınca münhasır delil olacağını, BAYİ
tarafından başkaca delil ikame edilmeyeceğini, bunlara karşı her türlü itiraz ve def’i haklarından peşinen
feragat ettiğini BAYİ kabul ve beyan eder.
F- İşbu sözleşme, A-B(1,2)-C(1,2,3,4,5,6,7,8)-D-E-F olmak üzere toplam 6 madde ile 2 sayfandan
oluşmuştur ve taraflarca okunup karşılıklı imza altına alınmıştır.

VİZYON ELEKTRONİK MEHMET KARUL

İstenilen Evraklar
Vergi levhası fotokopisi
Nüfus fotokopisi
İmza sirküsü fotokopisi

BAYİ

