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DEMİR EMEK DETKo rürEriıı,ı rooppneripi
rngniri IARAKENDE SATIşLAR BoRç spı.ip»i

s.s.»pllİn EMEK (DET-KO) Tüketim Kooperatifi Mağazası ve anlaşma|ı mağazalarından Kooperatif
kartını kullanmak suretiyle yaptığımız alışverişlerden doğan borcumuzu, en geç her ayın .................'inde tam

olarak ödemel,i, herhangi bir taksitin vadesinde ödenmemesi halinde bir ihtara gerek kalmaksızın, tüm

borcumuzun nruaccel hale gelmesini, borcun muaccel hale gelmesinden itibaren aylık o/o10 temerrüt faizi
ödemeyi kabul ettiğimiz gibi aleyhimize yetkili kabul ettiğimiz Eskişehir mahkeme yada icra dairelerine
başvurulması halinde ayncao/o |5 cezai şartı kabul ettiğimizi, cebri icra yoluna başvurulması halinde kanuni
faizi ile birlikte; maaşımızda haciz bulunsa bile MAAŞIMIZIN %'ünü AŞAN KISMININ HACZİNE
MUVAFAKA'I ETTİĞİMİZİ yada icra dairesine başvurulmadan Kooperatif Yönetim Kurulunun başvurusu

halinde maaş aldığımız kurum ve kuruluşlardan maaşlarımızdan direkt kesinti yapılmasına MUVAFAKAT
ettiğimizi ve şu anda aleyhimize herhangi bir icra takibatının bulunmadığını MÜTESELSİLEN beyan ve

kabul ederiz.

BORCLUNUN
Adı Sovadı - TC Kimlik No
isveri sicil No
Emekliveva Siqorta No
Ev Telefon No
ş Telefon No
Cep Telefon No
E-mailAdresi @
ş Adresive Unvanı
Ev Adresi
Brüt Ucreti

lMZASl

Adresive unvanı

MÜTESELSiLEN KEFiLLER
Adı Sovadı - TC Kımlık No
şveri sicil No
Emekliveya Siqorta No
Ev Telefon No
ş Telefon No
3ep Te|efon No
E-mailAdresi @
s Adresi ve unvanı
Ev Adresi
Brüt Ucreti

MZASl

Sovadı - TC Kim|ik No
eri Sicil No

Emekliveva Siqorta No
Ev Telefon No
ı Telefon No
)ep Telefon No
:-mailAdresi

v Adresi
3rüt Ucreti

MZASl



Senette Yazılı borÇlu ve müteselsil kefillerin, senet tarihinde işyerimiz elemanlarından olduğunu,
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Tarih : .........l,.....l 20.....

Daire veya Müessese
Adı Soyadı Mühür ve İVlZASl

SAYIN MÜŞTERiMİZ:

KooPeratifimizden kredİ olarak yapacağınız alışverişte aşağıdaki hususlara dikkat edilmesini önemle
rica ederiz.
1. BorÇlıı ve müşterek borçlu ve müteselsil kefillerin Adı ve Soyadı, iş adresi, memuriyet
unvanları, İŞ Telefonu, Ev telefonu, Cep Telefonu ve ev adresleri daktilo veya okunaklı şekilde
mürekkepli dolmakalemle yazı|acaktır.

2. Senet üzerinde alınan malların kat'i miktarı gösterilmediği takdirde müşterek borçlu ve
müteselsil kefrlin kefaleti esas borçlunun aynı senetle yapacağı müteakip alışverişlerde dahi aynen
devam edecektir.

3. BorÇltı ve müşterek borçlu müteselsil kefiller açığa ve pul üzerine imza atacaklardır. Pul
miktarı mağazamızda alınan mal bedeline göre kanuni miktarda iblağ edilecektir.
4, Resmi daire ve müesseselerin Resmi mührtinün okunaklı şekilde tatbikiyle tasdik eden imzalar
(Unvan ve isiınleri) behemahal yazılacaktır.
5. Taksitlerini muntazam ödemeyen müşterilerimizin müteakip alışverişleri derhal kesilecektir.
6. İŞ bu senet üzerinde gösterilen miktar nispetinde müşterek borçlu ve müteselsil kefiller
müşterek borçlu olarak gayri mahdut bir süre için mesuldürler.

7. Sayın müşterilerimizin yukarıda yazılı hususlara riayet ettikleri takdirde kooperatifimizin
daima emirleı:ine amade bulunduğunu taksitlerini zamanında ödemeyenlere senette kayıtlı bulunan
kanuni işlemlerin tatbik edeceğini arz ederiz.


