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ALACAK B İLD İRİM FORMU (ABF)

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 
alıcılarımıza teslim edildiğini, belge içeriği ile mal/hizmet satış konusunun aynı olduğunu, hizmetlerin yerine 
getirilip tamamlandığını;

Şirketinizden başka yere devir edilmediğini, 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;

Ödeme araçları (belgelerle ilişkili kambiyo senetleri) varsa, tarafınıza ciro yoluyla teslim edileceğini ve söz konusu 
kambiyo senetlerinin vadelerinin alacağın vadesi/vadeleri olduğunu;

İlgili 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;  eğer kendi adımıza ve fakat başkası hesabına hareket ediyorsak bu işlemleri yapmadan önce kimin 
hesabına hareket ettiğimizi Şirketinize mutlaka yazılı olarak bildireceğimizi;

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.

TEML İK ALINAN BELGELER

Döviz Cinsi Toplam Belge Tutarı Toplam Devir Tutarı Belge Adedi

TEM İNATA ALINAN EVRAKLAR

Döviz Cinsi Toplam Çek/SenetTutarı (TL) Toplam Çek/SenetTutarı (YP) Toplam Çek/Senet Adedi

Saygılarımızla;
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