Değerli bayilerimiz, iletişim bilgileriniz Şekerbank A.Ş. ye
tarafımızdan verilmiştir.
HASAT KART ANA FİRMA İSTASYON VE BAYİLERİNDE UYGULANACAK
KAMPANYA KOŞULLARI VE İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ
MADDE 1 : TARAFLAR
Bir taraftan Şişhane Yokuşu Demirören Han No:2 Azapkapı Beyoğlu İSTANBUL
adresinde mukim MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET A.Ş ( Bu sozlesmede ANA
FİRMA olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan Büyükdere Cad. Metrocity İş Merkezi
Levent/İstanbul adresinde mukim ŞEKERBANK T.A.Ş. (Bu sozlesmede BANKA
olarak anilacaktir ) aşağıda belirtilen hususlarda tam bir anlaşmaya varmışlardır.
MADDE 2 : SÖZLEŞMEDE YER ALAN DEYİMLER
Sözleşmede yer alan;
-

BANKA deyimi, Sekerbank T.A.S. Genel Müdrülüğü ‘nü,

-

ANA FİRMA deyimi, MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET A.Ş’yi,

-

BAYİ deyimi, HASAT KART ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ’ni imzalayarak, HASAT
KART Kartlı tahsilat sistemi kapsamında satış yapan, ANA-FİRMA ile bayilik veya
benzeri ticari ilişkide olan gerçek ve tüzel kişileri,

-

MÜŞTERİ deyimi, BAYİ ile ticari ilişkide olup BAYİ tarafından BANKA’ya bildirilen
ve BAYİ'ye ödemelerini BANKA aracılığıyla yapacak olan gerçek veya tüzel
kişileri,

-

HASAT KART Kartlı tahsilat sistemi; BAYİ’nin MÜŞTERİ’lerinden alacaklarını,
BANKA’nın MÜŞTERİ’lere sağlayacağı HASAT KART kartı ile tahsil etmesini
sağlayan sistemdir. Bu sistem, BAYİ’nin, MÜŞTERİ ile mutabık kalacağı vade
tarihi ve tutarının, belirlenen vadelerde ilgili MÜŞTERİ vadesiz ticari hesabından,
bakiyenin yetersiz olması durumunda kullanılabilir BANKA limitinden tahsilatını
sağlayacak şekilde çalışacaktır.

MADDE 3 : AMAÇ VE KAPSAM
İşbu Sözleşme;
3.1 ANA-FİRMA ve BANKA’nın; BAYİ’lerın sisteme dahil olması ve sistemi etkin
kullanması hususunda, uygulayacakları, teşvik unsurları ve koşullarını,
3.2 İşbu sözleşmenin geçerlilik, koşul ve süresi ile tarafların sözleşmeden doğan hak
ve yükümlülükleri ve bunlarla ilgili değişiklik ve uyuşmazlık hallerinde uygulanacak
kuralların yanı sıra yetkili mercilerin tespitine ilişkin hususları, düzenlemektedir.
MADDE 4 : SÖZLEŞMENİN İŞLEYİŞİ

4.1 BANKA ile BAYİ arasında imzalanacak olan HASAT KART ÜYE İŞYERİ
SÖZLEŞMESİ, BANKA ve ANA FİRMA tarafından karşılıklı olarak müzakere
edilip, tarafların kabul ettiği sözleşmedir. BANKA ve ANA FİRMA ilgili
sözleşmenin BAYİLERCE imzalanması hususunda mutabakat sağlamış olup,
sisteme dahil olacak her BAYİ, söz konusu sözleşmeyi imzalayacaktır. BAYİ
bazında konu sözleşmede değişiklik yapılmayacaktır.
4.2 ANA-FİRMA, karşılıklı olarak müzakere edilip, tarafların kabul ettiği HASAT
KART ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ’nin BAYİ’lerce imzalanması hususunda,
yönlendirici ve teşvik edici olacak ve BANKA ile gerekli işbirliğini yapacaktır.
4.3 BAYİ’lerin, HASAT KART Kartlı tahsilat sistemi dahilinde, tedarikçi olarak yer
alabilmeleri veya sistemden çıkarılmaları konusunda, BANKA tek yetkili ve
muhtardır.
4.4 İşbu Sözleşmenin imzalanması ve yürürlüğe girmesinin ardından BANKA ve
ANA-FİRMA; gerekli gördükleri şekilde, boyutta ve yerlerde reklam, ilan ve
haberler vererek ve/veya MÜŞTERİlerine yazılar göndererek kamuoyunu
aydınlatmaya ve bu konuda müştereken veya münferiden hareket etmeye yetkili
olacaklardır. Taraflar yapacağı tanıtım faaliyetlerinin içerik ve görsel
düzenlemesi ile ilgili olarak önceden birbirlerinin karşılıklı yazılı onayını
alacaktır.
4.5 BANKA ticari istihbaratını uygun bulmadığı BAYİ’ ler ile çalışmama hakkını
elinde tutar.
4.6 ANA-FİRMA, HASAT KART Kartlı Tahsilat Sistemi’ne dahil olmasını uygun
gördüğü BAYİ’leri bir liste ile BANKA’ya bildirir. BANKA listeden HASAT KART
Kartlı Tahsilat Sistemi’ne dahil olmasını uygun bulduğu BAYİ’leri ANAFİRMA’ya bildirir.
4.7 ANA-FİRMA, BANKA’ca önuygunluk verilen BAYİ’lere, HASAT KART Kartlı
tahsilat sistemi işleyişi ile ilgili bilgilendirmeyi yapacaktır.
4.8
BAYİ’ler sisteme dahil oldukları taktirde;







BANKA, BAYİ’lerden sistem dahilinde yaptıkları satış cirosu üzerinden oniki
aya karşılığı olarak (yıllık)% 15 + BSMV peşin komisyon kesecektir.
BANKA komisyon oranında yapacağı değişikliği önceden ANA FİRMA ve
Bayilere haber verecektir.
BANKA, ANA FİRMA’dan BAYİ’lerin sistem dahilinde yaptıkları satış cirosu
üzerinden % 0 + BSMV komisyon tahsil edecektir.
Piyasa faiz oranlarındaki değişikliklere bağlı olarak BANKA, FİRMA’yı
bilgilendirerek faiz/komisyon oranları ile ilgili değişiklik yapabilecektir.
BAYİ’lerin BANKA’dan ticari kredi talep etmesi durumunda, BANKA’nın Ticari
Kredi Fiyatlama Politikası geçerli olacaktır.
Sözkonusu fiyatlar tüm BAYİ’ler için geçerli olacak BAYİ bazında
değişiklik olmayacaktır.

5.

Yasal Takip Prosedürü

5.1

BANKA herhangi BAYİ hakkında idari ve/veya kanuni takibe geçmek
konusunda ANA-FİRMA’nın veya üçüncü kişilerin herhangi bir izin veya onayı
olmaksızın tamamen muhtardır.
ANA-FİRMA, herhangibir BAYİ’ye mal vermeyi kesmesi BAYİ ile ticari ilişkinin
bitmesi durumunda bunu BANKA’ya 2 iş günü içerisinde yazılı olarak
bildirecektir.

5.2

5.3

ANA-FİRMA herhangibir BAYİ hakkında yasal takibe geçmeden önce
BANKA’yı yazılı olarak bilgilendirecektir.

5.4

ANA-FİRMA, yasal takip sürecindeki BANKA’nın takip prosedürü ve
politikasından, takibini yaptığı dosyalarda yapılan işlemlerden ötürü BANKA’yı
ve yetkilendirdiği kişi veya kuruluşları hiçbir surette mali, hukuki ve cezai
olarak sorumlu tutmayacağını, bu nedenlerle zarara uğradığından hareketle
hiçbir talep ve iddiada bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
BANKA, yasal takip sürecini, prosedürünü, şeklini, zamanını tayinde tamamen
muhtar olup bu hususta verdiği kararlar nedeniyle ANA-FİRMA tarafından
hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MADDE: 6 – DİĞER HUSUSLAR
6.1

6.2

6.3

6.4

ANA-FİRMA ve BANKA, işbu Sözleşme kapsamında sahip oldukları,
birbirlerine ilişkin bilgileri üçüncü şahıslara aktarmayacaklarını peşinen kabul
ve taahhüt ederler. ANA-FİRMA, BANKA müşterisine ait bilgilerin gizliliği ilkesi
dahilinde, ANA-FİRMA’nın ve ANA-FİRMA çalışanlarının, BANKA müşterisine
ait işbu sözleşme kapsamında vakıf olduğu bilgileri ahale açıklamayacağı;
Aksi halde her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun ANA-FİRMA’ya ait olacağını
kabul eder.
İşbu sözleşmede yer alan adresler tarafların yasal ikametgahı olarak kabul
edilmekte olup, işbu sözleşmenin uygulanması ile ilgili olarak taraflar her türlü
tebligatı bu adreslere yapacaklardır. Adres değişikleri bir ay evvelinden Noter
aracılığıyla karşı tarafa bildirilmedikçe işbu sözleşmedeki adreslere gönderilen
tebligatlar Posta veya Notere tevdi tarihlerinde karşı tarafa tebliğ edilmiş
sayılacaktır.
İşbu sözleşmenin uygulanması ile doğabilecek her türlü ihtilaf halinde,
BANKA’nın defter, bilgisayar, faks, mikrofilm ve mikrofiş kayıtları, Hukuk
Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 287. Maddesi hükmü doğrultusunda kesin
ve münhasır delil kabul edilecektir.
İşbu Sözleşme mevcut Mevzuat, Vergi Kanunu ve Bankacılık uygulamaları
tahtında düzenlenmiştir. Sözleşme süresince Proje kapsamında gerek mevcut
vergi kanunu, mevzuat, Bankacılık uygulamaları gerekse yürürlükteki
uygulamalara gelebilecek değişikliklerden doğacak vergi yükümlülükleri ANAFİRMA’ya ait olacaktır.

MADDE :7 UYUŞMAZLIK
7.1 İşbu Sözleşmenin uygulamasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıklar için
İstanbul Merkez Sultanahmet Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili
kılınmıştır.

MADDE : 8 SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
8.1

İşbu Sözleşme 1 yıl süreli olup ....................... tarihinde imzalanarak yürürlüğe
girmiştir. TARAFLAR 1 ay öncesinden ihbarda bulunmak kaydı ile sözleşme
süresi içinde sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkını haizdir.

GEÇERLİLİK TARİHİ: İmza tarihinden itibaren 1 yıldır. Taraflar birbirlerine 1 (Bir)
ay önceden yazılı olarak fesih bildiriminde bulunmadıkları halde, iş bu
sözleşme birer yıl uzayacaktır.
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