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İHRACAT TAHSİL VESAİKİ MÜŞTERİ TALİMAT MEKTUBU
(1) Tarih:

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.

(2) Referansımız:

Şubesi

(3) Fatura Tarih/No:

Aşağıda dökümü kayıtlı ve ilişikte tevdi ettiğimiz ihracat vesaikinin tahsiline Milletlerarası Ticaret Odası'nca
yayınlanan "Tahsiller için Yeknesak Kurallar"a göre ve işaretli talimatımız uyarınca aracılık etmenizi rica ederiz.
(4)VESAİK SEVK ŞEKLİ

(5)TAHSİL KONUSU VESAİKİN

At sight

Tarih Belirtiniz
den

TUTARI

Adi Posta

gün sonra

TESLİM ŞEKLİ

(7)ALICI FİRMA UNVAN - ADRES

(9)VESAİK

(6)VADE

DÖVİZ CİNSİ

Acil Kurye

Poliçe

Fatura

(8)TAHSİL / İBRAZ BANKASI ADI / ADRESİ

Menşe

Sigorta

Koli

Çeki

Şeh.

Pol./Sert

Listesi

Listesi

B/L

Taşıma Belgeleri
FCR
AWB
CMR

Diğer
Belirtiniz

Diğer
Belirtiniz

ORJ.
KOPYA
(10) MAL TANIMI
TÜRKÇE
İNGİLİZCE
(11) GÜMRÜK BEYANNAMESİ BİLGİLERİ
Gümrük Beyannamesi Tarih /No:
Gümrük Müdürlüğü:
Gümrük Beyannamesi Tutar:
(12) VESAİKİN TESLİM ŞEKLİ
Vesaik, alıcıya bedelsiz (free of payment) teslim edilecektir.
Vesaik, ödeme karşılığı alıcıya teslim edilecektir.
Vesaik, poliçeye alıcının kabul imzası alındıktan sonra teslim edilecektir.
Vesaik, alıcının poliçe kabulüne ilaveten alıcının bankasının avali karşılığında teslim edilecektir.
Kabul/Avalli poliçe alıcı bankası nezdinde kalacaktır.
Kabul/Avalli poliçe tarafınıza iade edilecektir.
işaretlenen talimat hususunda alıcı firma ile mutabık kalınmıştır
(13) VESAİKLERİN TEMİNATA ALIŞ TALİMATI
Tahsile alınan vesaiklerin tamamının teminanata alınmasını rica ederiz.
Tahsile alınan vesaiklerin teminata alınmamasını rica ederiz.
Tahsile alınan vesaiklerin kısmi teminata alınmasını rica ederiz.

Teminat Tutarı:

(14) MUHABİR MASRAFI
Tarafımıza aittir.
Alıcıya aittir.
Tahsil / İbraz bankası mal bedelinde kesinti yapmamalıdır.
Tahsil / İbraz bankası, masraflarını alıcıdan tahsil etmeden vesaikleri teslim etmemelidir.
(15) EK TALİMAT

FİRMA-MÜŞTERİ ONAYI

Poliçenin kabul edilmemesi halinde poliçe protesto edilecektir.

Firma Kaşesi

Kabul edilmiş poliçe vadesinde ödenmediği takdirde protesto ettirilecektir.

Yetkili İmzalar

Kabul / Ödeme malın varışına kadar ertelenebilir.
Kabul/Ödeme bildirisi swiftle talep edilecektir.
Kabul etmeme / Ödememe halinde nedenleri swiftle talep edilecektir
ŞUBE ONAYI (Bu bölüm Şube tarafından doldurulacaktır. )

Tahsil Edilecek Komisyon :
Müşteri Temsilcisi - imzası

Masraf
Operasyon Yönetmeni - imzası

i m z a l a r k a y ı t l a r ı m ı z a u y g u n du r . İ ş l e m i n y a p ı l m a s ı u y g u n d u r.

:
Şube Müdürü - imzası

Onay Tarihi

Diğer
Belirtiniz

