TESLİM, İBRA VE TEMLİK BELGESİ
(TRAFİK)

……………………..BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ,
HASAR DOSYA NO……………………………...…

TANZİM TARİHİ……/……/….

………………. no.lu poliçe ile Halk Sigorta A.Ş.’ de Karayolu Zorunlu Trafik Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi ile sigortalı
olan…………….plakalı aracın ……/……/……. tarihinde ve % ….. kusur oranıyla yapmış olduğu kaza nedeniyle meydana
gelen hasar , Halk Sigorta A.Ş.’ nin anlaşmalı tamir servisi olan ………………………………………...tarafından giderilmiştir.
Hasar tamiri yapılan ……………………… plakalı araç sağlam ve eksiksiz bir şekilde teslim alınmıştır.
Bu itibarla, adı geçen kaza nedeniyle meydana gelen hasar ile ilgili kusur oranı dahilinde hak ve alacağımdan dolayı
Halk Sigorta A.Ş. ‘ni ibra ettiğimi, faiz veya başka bir nam altında herhangi bir talepte bulunmayacağımı, üçüncü kişilere olan
talep ve dava haklarımı Halk Sigorta A.Ş.’ne devir ve temlik ettiğimi, Halk Sigorta A.Ş.’de trafik sigortalı olan aracın kusuru
dışındaki bölümle ilgili Halk Sigorta A.Ş.’den herhangi bir talebim olmadığını, beyan kabul ve taahhüt ederim.

Mağdur Araç Sahibi/Vekil edilen
Adı, soyadı
:……………………….
İmza
:……………………….

Vekâleti Onaylayan
Noter adı, vekâlet tarih ve no.
:………………………
(5 gün içinde vekâlet ibrazı gereklidir)

Servis adı
İmza ve kaşe

:……………………….
:……………………….

TESLİM, İBRA VE TEMLİK BELGESİ
(KASKO)

……………………..BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ,
HASAR DOSYA NO………………………….

TANZİM TARİHİ……/……/….

…../…./…..hasarlanan ve Halk Sigorta A.Ş.’ ne ………………no.lu poliçe ile sigortalı bulunan ………….. plakalı aracı,
onarılmış olarak tam ve sağlam bir şekilde ………………………………………Anlaşmalı Servis istasyonundan teslim aldım.
Söz konusu poliçe ile ilgili kalan poliçe borcunu, tespit edilen zarar için sigorta genel şartlarına göre tazminattan düşülen
tutarları(poliçe muafiyeti akdedilmişse muafiyet tutarını ve diğerlerini) Servis İstasyonuna/Halk Sigorta A.Ş.’ ne makbuz
karşılığında ödedim.
……………………….. TL tazminat bedeli Halk Sigorta A.Ş.’ tarafından karşılandığından, Halk Sigorta A.Ş. ‘ nden faiz ya da
başka nam altında herhangi bir talepte bulunmayacağımı, üçüncü kişilere olan talep ve dava haklarımı Halk Sigorta A.Ş.’ ne
devir temlik ettiğimi/ettiğimizi, Halk Sigorta A.Ş.ni bu olay sebebiyle tam ve kesin olarak ibra ettiğimizi beyan, kabul ve tasdik
ederim/ederiz.

Sigortalı Araç Sahibi/Vekil edilen
Adı, soyadı
:……………………….
İmza
:……………………….

Vekâleti Onaylayan
Noter adı, vekâlet tarih ve no.
:………………………
(5 gün içinde vekâlet ibrazı gereklidir)

Servis adı
İmza ve kaşe

:……………………….
:……………………….

TAAHHÜTNAME
(KASKO)

Halk Sigorta A.Ş.’ ne ………………… no.lu poliçe ile sigortalı bulunan ………………….. plakalı aracımda/aracımızda
…….../……./……. Tarihinde meydana gelen hasarla ilgili olarak onarım gören aracımı/aracımızı teslim alırken Halk Sigorta
A.Ş. tarafından düzenlenen/belirlenen poliçe muafiyeti tutarını, bu hasar dolayısıyla poliçe genel şartlarına göre muaccel hale
gelmiş bakiye prim borcu ile varsa eksik sigorta sonucu tazminat miktarında meydana gelecek eksilmeyi, yalnız tüzel kişi
sigortalılar için onarım faturasındaki KDV tutarını, Halk Sigorta A.Ş.’ ne veya Halk Sigorta A.Ş.’ ni temsilen …………………..
……………………………………………………………......’ne ödeyeceğimi/ödeyeceğimizi ayrıca hasarın teminat dışı olduğu
saptanır ise, yada onarım sırasında üçüncü şahıslar tarafından aracıma/aracımıza veya Halk Sigorta A.Ş.’ den
alacağıma/alacağımıza rehin/haciz konulması veya lehine sigorta yapılanın veya rehin alacaklılarının (dain mürtehin) tazminatın
ödenmesine rıza göstermemesi durumunda, hasar bedelinden…………………………’ne karşı sorumlu olduğumu/olduğumuzu
kabul ediyorum/ediyoruz.

KİMLİK DÖKÜMÜ

TARİH

: …./…../……

SİGORTALI

: …………………….

İMZA

:

ÖNEMLİ NOT:
BU BEYANNAME SERVİS YETKİLİSİ TARAFINDAN İŞLEME BAŞLAMADAN ÖNCE SİGORTALIYA
İMZALATTIRILARAK DİĞER DÖKÜMANLARLA BİRLİKTE HALK SİGORTA A.Ş.’NE GÖNDERİLECEKTİR.

TAAHHÜTNAME
(TRAFİK)

Halk Sigorta A.Ş.’ ne ………………….no.lu Trafik Mali Sorumluluk poliçesi ile sigortalı bulunan …………. plakalı araç ile
……/…../…….. tarihinde çarpışmamız sonucu …………….. plakalı aracımda/aracımızda meydana gelen hasarla ilgili olarak
Halk Sigorta’nın ………………………………………….anlaşmalı servisinde onarım gören aracımı/aracımızı teslim alırken
hasarın teminat dışı olduğu saptanır ise ya da Halk Sigorta A.Ş. nin sorumluluğunu ortadan kaldıran bir durum nasıl olursa ya da
onarım sırasında üçüncü şahıslar tarafından aracıma/aracımıza veya Halk Sigorta A.Ş.’ den alacağıma/alacağımıza rehin/haciz
konulması veya lehine sigorta yapılanın veya rehin alacaklılarının (dain mürtehin) tazminatın ödenmesine rıza göstermemesi
durumunda, hasar bedelinden ……………………………………………’ne karşı sorumlu olduğumu/olduğumuzu kabul
ediyorum/ediyoruz.

KİMLİK DÖKÜMÜ

TARİH

: …./…../……

MAĞDUR

: ………………

İMZA

:

ÖNEMLİ NOT:
BU BEYANNAME SERVİS YETKİLİSİ TARAFINDAN İŞLEME BAŞLAMADAN ÖNCE MAĞDURA
İMZALATTIRILARAK DİĞER DÖKÜMANLARLA BİRLİKTE HALK SİGORTA A.Ş.’NE GÖNDERİLECEKTİR.

