
KONAKLAMA TAAHHÜTNAMESİ

ÖDEMEYİ YAPACAK OLANIN
ADI/SOYADI:

SKT:

PEŞİN KREDİ KARTI(***) BANKA KREDİSİ

SIRA ÖDEME TARİHİ TAKSİT TUTARI (TL)
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* Kapadokya MYO Öğrenci Evleri yönergesini teslim aldım, okudum ve anladım.

** Öğrenci evi ödemeleri yıllık olarak hesaplanmakta olup, aylık taksit tutarı yıllık tutarın on aylık taksitlere bölünmesiyle 

elde edilmektedir.

10.8.2014

ÖĞRENCİ ÖDEMEYİ YAPAN

Adı ve Soyadı     : Adı ve Soyadı     :

Adresi                 : Adresi                 :

İmzası                 : İmzası                 :

  

,

TOPLAM ÜCRET

*** Kredi kartınızdan yukarıda belirtilen ödeme tutarlarının, belirtilen kredi kartı hesabınızdan Kapadokya Meslek Yüksekokuluna ödemeyi ve

taksitlerden birinin ödenmemesi halinde tüm taksitlerin muacceliyet kesbedeceğini kabul ve taahhüt etmiş bulunuyorsunuz. Bu ödeme emri

herhangi bir ödeme tarihinin, kartın geçerlilik tarihinden sonrası olması durumunda kartınızın geçerlilik tarihi bitiminde ilgili banka tarafından

otomatik olarak yenileneceği varsayılarak hazırlanmıştır. Herhangi bir şekilde kredi kartınızın yenilenmemesi, hesabınızda yeterli bakiye

bulunmaması ve kartınızın çalınması ya da kaybolması durumunda; 0384 353 51 25 numaralı faks ve 0384 353 50 09 numaralı telefonla

muhasebe ve mali işler birimimize bilgi vermeniz ve vadesi gelen borç varsa yüksekokulumuza ödeme yapmanız gerekmektedir.

ÖDEME ŞEKLİ: DİĞER          --> Senet No:

ÖDEME PLANI

AÇIKLAMA

  

KK NO/SON.KULL.TAR.:

TELEFONU:

ADRESİ:

GÜV. NU:

 

KAPADOKYA  MESLEK  YÜKSEKOKULU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2014-2015 akademik yılında Kapadokya MYO öğrenci evinde konaklamak istiyorum. Tarafıma teslim edilen ve okuyup anladığım

Kapadokya Meslek Yüksekokulu Öğrenci Evleri Yönergesinin* tüm hükümlerine uyacağımı; öğrenci evi tarafından kullanımıma sunulan tüm

malzemeleri özenli olarak kullanacağımı ve sağlam olarak teslim edeceğimi, aksi takdirde öğrenci evi yönetimi tarafından belirlenmiş bedelini

ödeyeceğimi şimdiden kabul ve taahhüt ediyorum. Öğrenci evi konaklama ücretlerine ilişkin taahhüt ettiğim aşağıda yer alan ödeme planına**

uyacağımı ve disiplin suçu ile öğrenci evinden uzaklaştırılmam / çıkarılmam veya okul dönemi bitmeden öğrenci evinden ayrılmam durumunda

ödediğim taksitleri geri istemeye hakkım olmadığı gibi kalan taksitleri zamanında ödeyeceğimi uyacağımı kabul ve taahhüt ederim/ederiz.

ÖĞRENCİNİN ADI/SOYADI: 

YAKINLIK DERECESİ:


