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Şirketinizden temin ettiğim ödeme hizmetleri dışında çözüm ortağı ve anlaşmalı kuruluşunuz
olan Birikim Bilişim Teknolojileri San. Ve Tic. Ltd. Şti.’den (kısaca Çözüm Ortağı olarak
anılacaktır) temin edeceğim ürün ve hizmet siparişleri kapsamında Çözüm Ortağına ödemem
gereken fatura v.s. her türlü ödemelerin, Şirketiniz nezdindeki ödeme hizmetleri cari
hesabımdan düzenli olarak yapılmasını, bu hususta gerek ödeme sistemi gerekse Çözüm
Ortağına ait sistemler üzerinden yapacağım elektronik virman talimatları ile anlık ve online
olarak Ödeme Kuruluşu nezdindeki bakiyemin Çözüm Ortağı nezdindeki cari hesabıma
aktarılacağını veya Çözüm Ortağına olan borçlarımdan mahsup edileceğini, aynı işlemin Çözüm
Ortağı nezdindeki cari bakiyelerimin Şirketinize aktarılmasında da geçerli olduğunu ve
olacağını, Şirketiniz veya Çözüm Ortağı tarafından talep edilmesi halinde elektronik virman
talimatlarını yazılı olarak da ayrıca ve derhal vereceğimi/göndereceğimi, bu kapsamda her iki
şirket nezdindeki cari hesabımı vereceğim siparişleri de göz önüne alarak yeterli bakiyede
bulunduracağımı, yapılan virman işlemlerinde Ödeme Kuruluşu veya Çözüm ortağı tarafından
belirtilecek virman masrafının bakiyemden tahsil edileceğini, her iki şirketten birine süresinde
ödenmeyen borçlarıma karşılık ve/veya yaşatabileceğim her nevi müşteri, kurum ve
mağduriyetlerinin giderilmesinde Ödeme Kuruluşu ve Çözüm Ortağının hangi nam ve ad
altında olur ise olsun tüm hak ve alacakları ile cezai şartları Ödeme Kuruluşu veya Çözüm Ortağı
nezdindeki hak ve alacaklarından mahsup ve tahsil edileceğini, her iki Şirketin birisinde olan
hak ve alacağımın diğer şirkete olan borçlarının doğal bir teminatı olarak kabul edileceğini,
Çözüm Ortağı ve Şirketiniz nezdinde doğacak hak edişlerim hakkında da ödeme sistemi veya
Çözüm Ortağının sistemleri üzerinden vereceğim elektronik virman talimatı ile şirketler arasında
bakiye transferi yapılacağını, gerek Şirketiniz gerekse Çözüm Ortağı sistemleri üzerinden
yapacağım elektronik virman talimatlarında azami hassas ve önemle hareket edeceğimi,
yapacağım online virman talimatının yazılı virman talimatı ile aynı şekilde tüm hukuki ve mali
sonuçlarını aynen doğuracağını, bu işlemlerle ilgili yazılı belge imzalaması talep edilirse derhal
ve gecikmeksizin bu talimatnameleri ve belgeleri imzalayacağımı aksi halde bundan doğacak
her türlü ceza ve müeyyideden bizzat sorumlu olacağımı ve doğacak zararları tazmin edeceğimi
kabul beyan ve taahhüt ederim.
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