Tanzim Tarihi : ….../….../200..
Dosya No.
: ………………

Meclisi Mebusan Cd.No.81
34433 Salıpazarı-İSTANBUL
Tel. : 0212 334 24 24

TAAHHÜT BELGESİ
AXA SİGORTA A.Ş.’ne …………………… no.lu Kasko Poliçesi ile sigortalı bulunan …………………… plakalı aracın
…./…./….. tarihinde uğradığı hasar nedeniyle;

Hasar ile ilgili tüm belge ve tutanakları Sigorta genel şartları gereğince gecikmeden AB İNTER OTOCAM YARDIM
VE MONTAJ HİZ.LTD.ŞTİ.. servisine teslim etmeyi,

AXA SİGORTA A.Ş. tarafından hasar tazminatından yapılacak; değer artış tenzilini, Poliçe muafiyet tutarını, hasar
nedeniyle Sigorta Genel şartlarına göre muaccel hale gelmiş olan prim borcumu.hasar ödemesi sonucunda teminat
miktarında meydana gelecek eksilmeden doğacak sigorta bedelini artırım ek primini, Sigorta Genel Şartları ve Poliçe
Özel Şartları uyarınca yapılacak diğer indirim tutarlarını ve (Yalnız Tüzel Kişi Sigortalılar için) onarım faturasındaki
KDV tutarını servise ödeyeceğimizi,

Hasarın teminat dışı olduğu saptanır ise veya onarım sırasında 3.şahıslar tarafından aracıma/aracımıza veya AXA
SİGORTA A.Ş.’den alacağıma/alacağımıza rehin, haciz konulması veya lehine sigorta yapılanın yada rehinli
alacaklıların (daimi mürtehin) tazminatın ödenmesine rıza göstermemesi durumunda hasar bedelinden servise karşı
şahsen sorumlu olduğumu/olduğumuzu, kabul ve taahhüt ederim/ederiz.
Sigortalı veya Vekilinin
Adı Soyadı : ………………………………..
İmzası

:

Kimliğin
Cinsi
: …………………………….
Tarihi
: …………………………….
Sayısı
: ……………………………..
Verildiğiyer: ……………………………..

Tanzim Tarihi : ….../….../200..
Dosya No.
: ………………

Meclisi Mebusan Cd.No.81
34433 Salıpazarı-İSTANBUL
Tel. : 0212 334 24 24

TESLİM, İBRA VE TEMLİK BELGESİ
…../…../…... Tarihinde hasara uğrayan AXA SİGORTA A.Ş.’ne ……………………….no.lu Kasko Sigorta Poliçesi ile sigortalı
bulunan ……………………. Plakalı aracımı AB İNTER OTOCAM YARDIM VE MONTAJ HİZ.LTD.ŞTİ. servisi tarafından
onarılmış olarak, sağlam bir şekilde teslim aldım.
Söz konusu hasar nedeni ile AXA SİGORTA A.Ş. tarafından yapılan; değer artış tenzili, poliçe muafiyet tutarı,hasar nedeni ile
Sigorta Genel Şartlarına göre muaccel hale gelmiş olan prim borcumu hasar ödemesi sonucunda teminat miktarında meydana
eksilmeden doğan sigorta bedelini artırım ek primini, Sigorta Genel Şartları ve Poliçe Özel Şartları uyarınca yapılan diğer indirim
tutarlarını ve (Yalnız KDV Mükellefi sigortalılar için) onarım tutarındaki KDV tutarını servise belge karşılığında nakden ödedim.
Araç teslim belgesinde belirlenen hasar tazminat alacağımı onarımı gerçekleştiren servise devir ve temlik ettiğimi, temlik sonucu
alacağım olan hasar tazminatı AXA SİGORTA A.Ş. tarafından onarımı yapan servise ödeneceğinden AXA SİGORTA A.Ş.’ni
söz konusu kaza sonucu oluşan hasar ile ilgili tüm borçlarından dolayı ibra ettiğimi, AXA SİGORTA A.Ş.’nden faiz yada başka
bir nam altında herhengibir talepte bulunmayacağımı, sözkonusu kaza ile ilgili üçüncü kişilere karşı olan dava haklarımı AXA
SİGORTA AŞ.’ne devrettiğimi kabul ve beyan ederim/ederiz.
Sigortalı veya Vekilinin
Adı Soyadı : ………………………………..
İmzası

:

Kimliğin
Cinsi
: …………………………….
Tarihi
: …………………………….
Sayısı
: ……………………………..
Verildiğiyer: ……………………………..

