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Ek Protokol - B 

ÖDEME ve KREDİ POLİTİKALARI 
 

Bayi, Kayıt Operatörü NicProxy tarafında mutlaka “RSP Bilgi Formu” dosyasına sahip olmalıdır. 

 

RSP’nin kredi limiti, düzenli ödemelerine, alan adı kayıt ve işlem hacmine ve çalışma performansına 

dayanarak NicProxy tarafından belirlenir. Kredi limiti Amerikan Doları (USD) cinsinden tanımlanmaktadır. 

Kredi limiti talebi ile kullanım durumunda, kullanılan toplam kredi limiti bakiyesi on beş (15) gün içerisinde 

yeterli bakiye var ise RSP USD bakiye hesabından tahsil edilir aksi durumda RSP kredi kullanım tutarını 

USD cinsinden ödemekle yükümlüdür.  

 

NicProxy Kayıt Sisteminde RSP bakiye hesabı, Türk Lirası (TL) ve Amerikan Doları (USD) olmak üzere iki 

tip kur desteklemektedir. Alan adı kayıt ve ilgili işlemlerinde, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) 

günlük döviz kuru baz alınır. 

NicProxy iki çeşit ödeme yöntemi ile ödemeleri kabul etmektedir; banka transferi ve kredi kartı. 

1. Banka Transferi: RSP NicProxy Banka Hesabına EFT/Havale Talimatları dokümanında belirtilen 

prosedür ile ödeme yapabilir.  

2. Kredi Kartı: RSP Bayi Web Ara yüzünden “Kredi Kartı Otorizasyon Formu” üzerinde belirttiği 

bilgileri kullanarak kredi kartı ile ödeme yapabilir.  

 

Ödeme Politikaları 

1. RSP tarafından yapılan ödemelere istinaden Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre fatura 

düzenlenir. Faturaya ilişkin, “Aylık Hesap Aktivitesi” raporu ek olarak sunulmaktadır.  

2. EFT/Havale ile yapılan ödemelerden %18 KDV düşülerek kalan tutar ilgili bakiye hesabına aktarılır. 

3. RSP hesap bakiye bilgisine aşağıda belirtilen yöntemler ile erişilebilir: 

a. Online NicProxy Web Ara yüzü üzerinden RSP bayi bilgileri ile giriş yaparak bakiye 

hesapları hakkında bilgi alabilir. 

b. Direkt olarak NicProxy Finans Departmanı ile görüşerek bilgi alabilir.  

4. Bu politikalar üzerinde sadece NicProxy’nin Yetkili Personeli değişiklik yapma hakkına sahiptir.  

5. Banka ücret ve havale masrafları (aracı banka masrafları dahil) RSP’nin sorumluluğundadır. 

NicProxy, “NicProxy Banka Hesabı”na net geçen tutarı RSP bakiye hesabına KDV hariç 

kredilendirecektir.  

6. Yurtdışı menşeili şahıs, firma ve/veya kurumlar vergiden muaftır.  
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EFT / HAVALE TALİMATLARI 
 
EFT / Havale ile ödemenizin bankamız tarafından kabul edilmesi için, bankanızı, hesabınızı ve ödeme 

miktarınızı aşağıdaki şekilde sağlamanız gerekmektedir:   

 

 RSP Banka Adı ve Adresi 
 

 RSP Banka Hesabındaki Tanımlı Adı 
 

 Nics Telekomünikasyon Hesabına Transfer Edilecek Miktar 
 

Bu EFT / havaleniz Garanti Bankası A.Ş.’ne yapılacaktır, bu kapsamda aşağıdaki bilgiler sunulmuştur:  

 

Alıcı Firma Adı:    Nics Telekomünikasyon A.Ş.  

 

Hesap Numarası (TL):   062-6298065 

Hesap IBAN (TL):   TR74 0006 2000 0620 0006 2980 65  

 

Hesap Numarası (USD)1:  062-9089711 

Hesap IBAN (USD):   TR64 0006 2000 0620 0009 0897 11 

 

Alıcı Banka Adı:   Garanti Bankası A.Ş.  

 

SWIFT Kodu:    TGBATRIS062 

 

Banka Adresi:    Ali Kuşçu Mah. Fevzipaşa Cad. No: 64   

     Fatih / İstanbul Türkiye 

      

Ödemenizin bakiye hesabınıza düzgün olarak aktarılması için aşağıdaki “Alıcıya Gönderen Bilgisini” 

eksiksiz şekilde belirtmeniz gerekir: 

 

“______________________________  ______________  ________________ için” 

              (Bayi “RSP” Adı / Ünvanı)               (GGAAYYYY)             (Bayi Kodu) 

 

Yukarıdaki bilgileri eksik, yanış veya atlanılmış yanlış hesaba gönderilen ödemelerde NicProxy sorumlu değildir.  

                                                      
1 USD Hesabı sadece kredi kullanım durumu için belirtilmiştir. 
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KREDİ KARTI TALİMATLARI 

 
Kredi Kartı ile NicProxy Web Ara yüzünden ödemenizin kabul edilmesi için aşağıdaki şartları sağlamanız 

gerekmektedir:   

 Kredi Kartı Otorizasyon Formu eksiksiz doldurulup, ekli dökümanları ile ıslak imzalı NicProxy 

Müşteri Hizmetlerine posta ile gönderilmelidir. Kredi Kartı Otorizasyon Formuna aşağıdaki 

belgelerin eklenmesi gerekmektedir.  

 Kredi Kartı Sahibinin imzalı ön ve arka “Nüfus Cüzdan” fotokopisi 

 Kredi kartı ödeme işlemlerinde kullanılacak “Kredi Kartı” ön ve arka fotokopisi 

 Sistemde kullanılacak her bir kredi kartı için RSP, ayrı ayrı Kredi Kartı Otorizasyon Formu’nu 

doldurmalıdır.  

 Kredi kartı ödemelerinde ekstra komisyon kesilmektedir.  

 Sadece AMERICAN EXPRESS (AMEX), VISA ve MASTERCARD ile işlem yapılabilmektedir.  

 Kredi kartı ödemelerinde KDV tutarı işleme dahil edilir.   

 Kredi kartı ödemeleri anında ilgili hesaba kredilendirilir. 
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Kredi Kartı Otorizasyon Formu 

KREDİ KARTI İLE ÖDEME TALİMATI  
 

Tarih:  
 
 

Firma Ünvanı : 
 

Kredi Kartı Sahibi Adı ve Soyadı  : 
 

Kredi Kartı Numarası : 
 

Kredi Kartı Son Kullanma Tarihi : 
 

Kredi Kartı Güvenlik Kodu : 
* Kredi kartının arka yüzündeki son üç rakam 

Kredi Kartının Ait Olduğu Banka Adı : 
 

Kredi Kartı Türü :           AMEX              VISA                MASTERCARD            

 

Yukarıda yer alan bilgilerin doğruluğunu teyit eder, tahsil edilecek tutarı, belirtilen tutar karşılığında almış 

bulunduğumuz ürün ve/veya hizmete mahsuben teslim aldığımı, alınan mal veya hizmet bakımından 

kurulan ticari ilişki “mesafeli satış” ilişkisi olduğundan mal veya hizmetin onaylanmasına veya teslimine 

ilişkin ayrıca bir evrak tanzimine gerek olmaksızın, adı geçen mal ve hizmete mahsuben yapılacak 

ödemenin, tarafıma ait kredi kartı veyahut yasal olarak kullanmamda mahsur bulunmayan kredi kartı 

numarası kullanılmak sureti ile Nics Telekomünikasyon Anonim Şirketi’ne yapılmasını kabul, beyan ve 

taahhüt ederim. Aksi halde Borçlar Kanunu’muz uyarınca kredi kartı ile ödeme bakımından kredi kartının 

tarafıma ait olmaması veya yasal olarak kullanmamda mahsur bulunan hallerde adı geçen meblağın 

ödenmesi bakımından müştereken ve müteselsilen kefalet hükümleri uyarınca borçlu addedileceğimin 

bilgilerim dahilinde olduğunu da gayrikabili rücu, kabul, beyan ve taahhüt ederim.  

 

Alıcı Adı ve Soyadı:   Kaşe ve İmza 

Alıcı Ünvanı:  

 

 
Ekler: İstenen Evraklar:  

1- Kredi kartının ön ve arka yüzlerinin fotokopisi   
2- Kart sahibinin kimlik fotokopisi 


