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ATS ALACAK TAKİP SİSTEMİ RİSK YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİ
1. Bu sözleşme bir tarafta...................................................... ....................................................... adresinde bulunan
………………….........................………ile (bundan böyle “müşteri” olarak anılacaktır) Esentepe Mah. İnönü
Cad. Kartalkule Plaza Kat:15 No:139 adresinde bulunan ATS Risk Yönetimi ve Alacak Takip Ltd.Şti. (bundan
böyle ATS olarak anılacaktır) arasında imzalanmıştır.
2. ATS, Müşteri’nin erken dönem ve gecikmiş risklerini inceleyecek, Müşteri’nin alacaklarının tahsili için 
borçlularla irtibata geçerek risklerin
yönetimi ve avukatları aracılığıyla Müşteri’nin risk ve alacaklarının tahsili için gerekli çalışmayı yaparak önce-
likle
uzlaşma alt yapısı altında çözüme ulaştıracaktır.
3. ATS’nin Müşteri’nin borçluları ile uzlaşma ile çözüme ulaşamadığı durumlarda, alacağın avukatları
aracılığıyla ve yasal yollarla takibine başlamadan önce Müşterinin onayını yazılı veya e-mail yoluyla
alacak ve bu onayı takiben hukuksal işlemleri avukatları nezdinde başlatacak ve sonuçlandıracaktır.
4. Müşteri’nin riskleri ve alacaklarının ATS tarafından takibi ve tahsili sürecinde, Müşteri’nin borçlularının
verdikleri ödeme taahhüdüne uymamaları veya alacağın tahsil edilememe riskinin ortaya çıkması (borçludan 
mal kaçırma veya
işyerini kapatma ve tasfiye etme etme ve kaçma niyetinin varlığının anlaşılması ) gibi durumlarda ATS tarafın-
dan
ivedilikle işlemlere başlayacaktır.
5. ATS Müşteri’nin risklerini minimize etmek için elinden gelen özveriyi gösterecektir.
6. Müşteri’nin 3. Madde uyarınca onay vermesi durumunda Müşteri, gerekli dava ve takip masraflarını ATS
tarafından kendisine bildirilecek hesap numarasına yatıracaktır.
7. Yapılacak icra ve dava masrafları ATS tarafından Müşteri’ye belgelendirilecektir.
8. ATS, yapılan tahsilatlardan %25 hizmet bedeli alacaktır.
9. Müşteri tarafından yapılan takip ve dava masrafları karşı taraftan tahsil edildiğinde Müşteri’ye iade
edilecektir.
10. Müşteri, risk yönetimi ve tahsilat süreci için gerekli tüm bilgileri dürüstlük çerçevesinde ATS ile paylaşa-
cak
ve kendisinden talep edilen gerekli tüm belgeleri ivedilikle ATS’ye iletecektir. Müşteri’nin gerekli belgeleri
ATS’ye iletmemesi veya süreç ile ilgili ATS’ye verilen bilgilerde hata olması sebebiyle ortaya çıkabilecek
zararlardan Müşteri sorumludur.
11. Müşteri, işbu sözleşmenin imzalanmasından sonra aynı iş için başka bir kuruma vekaletname vermeye-
ceğini
aksi halde bu sözleşmede belirtilen hizmet bedelini ATS’ye ödeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder.
12. ATS’nin bu sözleşme ile üstlendiği yükümlülüklerini haklı bir sebep olmaksızın yapmaktan vazgeçmesi
halinde ATS Müşteri’den hizmet bedeli talebinde bulunmayacaktır.
13. Yukarıda isim ve unvanları altında yer alan adresler tarafların tebligat adresidir. Tarafların bu adreslere
yapacağı bütün ihbar ve tebliğlerin geçerli tebligatlar olduğu kabul edilir. Adres değişikliğinde, ilgili taraf
yeni adresini diğer tarafa derhal yazı ile bildirmek zorundadır. Yukarıda yazılı adrese gönderilecek bildirimlerin 
tebliğ edilmemesinden ve yeni adres bildirilmemesinden doğacak sonuçların sorumluluğu yeni adres bildirim
yükümlülüğünü yerine getirmeyen tarafa aittir.
14. Bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde yetkili merci İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve
İcra Daireleridir..
Bu sözleşme tarafların rızalarına uygun olarak. ..../03/2019 tarihinde iki nüsha 14 madde olarak tanzim ve imza
edilmiştir

  MÜŞTERİ      ATS Risk Yönetimi ve Alacak
          Takip Ltd.Şti.

 


