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Gönderen Adı-Adresi

        Navlun Transferi Teknik Hizmet Bedeli

Mal Mukabili (Gümrük Beyan.Tarih / no belirtiniz)       Diğer  …………………………….

İlave Bilgi : 

Dış İşlemler Operasyon Süreci / DIF_DIOM_14 / R02 / 12.08.2016 Sayfa: 1/1

      Referans :

      G.B.Tar./No:

Pro.Fatura/Fatura

Diğer….…………………

Görünmeyen Kalemler Gönderilme Nedeni

Belgeler Tarih No

Akreditif/Vesaik Mukabili/ Kabul Kredili (Ref. yazınız)

İmza-Kaşe

Tarih

Alıcı Bankasının Adı Alıcı Bankasının SWIFT Kodu

Muhabir Banka Adı (Alıcı Bankasının Muhabiri) Muhabir Banka SWIFT Kodu 

Yurtdışı Bankaların Masraf ve Komisyonları*

Alıcıya aittir (BEN)

İşlem Ücretleri Döviz Cinsi ve Tutar (BSMV hariç)

Swift Masrafı       :

Gönderen Banka olarak Bankanız Masrafı Tarafıma, 

Muhabir/Lehdar Bankaya Ödenecek Masraflar Alıcıya 

Aittir (SHA)

Gönderene Aittir (OUR)**

Toplam                 :

Transfer işlemleri en geç 48 saat içinde tamamlanacaktır.

Havale Ücreti       :

Döviz ve Havale Tutarı

Tutar:

Tutar (Yazı ile): 

Hesap No İBAN/Hesap NoEk No :

Döviz Cinsi:

Gönderilme Nedeni

     ………………………… Şubesi 

Havale Amir Bilgileri Alıcı Bilgileri
Alıcı Adı-Adresi

Yukarıda detayları verilen bilgilerin doğruluğu tarafımdan/tarafımızdan teyit edilmektedir.
Bu bilgiler doğrultusunda transferin yapılmasını rica ederim/ederiz.

İthalat Ödeme Şekli

Peşin 

Görünmeyen Kalemler 

Serbest Havale

İthalat (Ödeme Şeklinin belirtilmesi zorunludur) 

Sermaye Transferi Kur Bilgisi (Var ise):

• Müşteri; mevcut ve ileride yürürlüğe girecek Ambargo kararları, OFAC düzenlemeleri, Birleşmiş Milletler Kararları, AB 

uygulamaları v.b. sair ulusal ve uluslararası mevzuat ve ambargo düzenlemeleri kapsamında muhabir /aracı bankalar ve/veya 

lehtar banka tarafından şüpheli işlemler kapsamında transferin reddedilmesi, askıya alınması, durdurulması, geri çevrilmesi, 

işlem konusu tutarların geç ödenmesi, ödenmemesi, bloke edilmesi ve/veya bu tutarlara geçici yada sürekli olarak el konulması 

hallerinde tüm bu sebeplerden dolayı bankanın herhangi bir sorumluluğunun bulunmayacağını ve tüm bu hususlarda 

sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder.

• Müşteri; vermiş olduğu bilgilerin yanlışlığından veya anlaşılır olmamasından kaynaklanan her türlü zararın ve sorumluluğun 

kendisine ait olduğunu, transferlerin, alıcı tarafından herhangi bir nedenle kabul edilmemesinden veya işlemin Bankanın 

kusurundan kaynaklanmayan nedenlerle zamanında yapılmamasından/ödenmemesinden Bankanın sorumlu olmadığını, bu 

nedenlerle ilgili kişi ya da kuruluşlar tarafından talep edilecek gecikme faizi ve ceza gibi işlemlerde ve/veya bu kişi ve kuruluşlar 

ile kendisi arasında çıkabilecek herhangi bir ihtilafta Bankanın taraf olmayacağını kabul ve beyan eder.

• Müşteri; Bankanın dilediği zaman müşteriye herhangi bir açıklamada bulunmadan dolandırıcılığın, suç gelirlerinin aklanması 

ve terörün finansmanının önlenmesi ya da bu konulardaki ilgili kanun ve yönetmeliklere uyum kapsamında veyahut işlemin 

sebebi ve işleme konu bedelin kaynağı hakkında tatminkar bilgi edinilemediği durumlarda para transferini 

gerçekleştirmeyeceğini kabul eder.

  *Bu alanının boş bırakılması durumunda masraf türü (SHA) olarak kabul edilecektir.

**Gönderene aittir (OUR) kutucuğu işaretlenirse, muhabir/lehdar bankaya ödenmesi gereken masraflar gönderen hesabından 

tahsil edilecektir.

Genele Açık / Public


