
YETKİ BELGESİ ve MUVAFAKATNAME

Bankanız nezdinde bulunan detayları aşağıda belirtilen hesaplarıma ait hesap
hareketlerini Günlük olarak, MT940 formatında, Bankanız tarafından oluşturulacak
sunucuya aktarılmasına ve Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali
Müşavirler Odalar Birliği'nin (TÜRMOB) Söz konusu hesap hareketlerini Luca Web tabanlı
merkezi muhasebe yazılımına entegre edebilmesi için TÜRMOB'un sunucuya erişiminin
sağlanmasına ve bunun için TÜRMOB'a Bankanızca şifre tanımlanmasına ve LUCA sistemine
aktarılan hesap hareketi bilgilerimin TÜRMOB mensubu serbest Muhasebeciler ve/veya
serbest mali müşavirler ve/veya yeminli mali müşavirlerle paylaşılmasına gayrikabili
rücu olarak muvafakat ederim.

Bu muvafakatname ve yetkilendirme kapsamında , TÜRMOB tarafından verilen hizmetin,
aşağıda detayları belirtilen hesaplarıma ait hesap hareketlerinin Bankanızın sunucuya
kaydettiği şekli ile, Luca web tabanlı Merkezi Muhasebe yazılımına entegre etmek
olduğunu, TÜRMOB'un bu kayıtların Doğruluğunu teyid etme yükümlülüğünde olmadığını ve
şahsımın söz konusu bilgileri kontrol ederek kullanacağımı kabul, beyan ve taahhüt
ederim.
TÜRMOB erişimine sunulacak sunucuya günlük olarak MT940 formatında kaydedilecek
detayları aşağıda belirtilen hesaplarıma ait hesap hareketlerinin TÜRMOB tarafından
başka bir amaç için kullanması, üçüncü kişilere iletmesi veya ifşa edilmesi durumunda
Bankanızın hiçbir şekil ve surette sorumlu olmayacağını ve bu sebeple Bankanızdan her
ne sebeple olursa olsun herhengibir talebimiz olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt
ederim.

Bankanızın aşağıda belirtilen hesaplarıma ait hesap hareketlerine ilişkin her türlü
ilgiyi TÜRMOB'a ve TÜRMOB mensubu serbest muhasebecilere ve/veya serbest mali
müşavirlere ve/veya yeminli mali müşavirlere vermeye Bankacılık Kanunu 73. madde
anlamında yetkili bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.
İşbu muvafakat ve yetkilendirmenin, yukarıda belirtilmiş olan talebimin geri alındığını
belirtir yazılı bir talimatın Bankanızca teslim alınacağı tarihe kadar geçerli
olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Bankanıza yapacağım her türlü yazılı bildirimi ....................dikkatine ve
.......................................................adresinde iadeli taahhütlü posta
ile ileteceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
TÜRMOB'a hesap hareketi bilgilerinin iletilmesini istediğim hesaplar

Aşağıda Belirttiğim Hesaplarım için Gönderilsin
..............................

..............................

..............................

Müşteri İmzası

LUCA ÜYE NO :

MÜŞTERİ ADI/SOYADI :

MÜŞTERİ NUMARASI :

TARİH :

İşbu tarihli muvafakatname ve yetki belgesinin müşteri ................................
tarafından imzalandığını onaylarız.
İmza-Kaşe


