
~~

TAAHHÜT BELGESi

HASAR DOSYA NO : .

DÜZENLEME TARiHi: .

NEOVA SiGORTAA.Ş.'ne numaralı Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigorta Poliçesi ile sigortalı bulunan
....................... plakalı aracın /. ./. tarihinde sahibi bulunduğum/bulunduğumuz plakalı aracımın/
aracımızın hasar görmesine neden olmasından dolayı;

• Aracımdaki/aracımızdaki hasarın tamir bedeli karşılığında hasar tazminatı olarak tarafıma/tarafımıza ödenecek tutarın,
vekilim/vekilimiz olarak Servisi'ne ödenmesine muvafakat ediyorum/ediyoruz.

• Hasara ilişkin tüm belge ve tutanakları sigorta genel şartları gereğince gecikmeden .
Servisi'ne teslim etmeyi,

• Neova Sigorta A.Ş. tarafından tespit edilen hasardan. trafik kaza raporundaki kusuruma/kusurumuza isabet eden hasar
miktarını, değer artış indirimi ve onarım faturasındaki K.D.V. tutarını (sadece tüzel kişiler için) servise ödeyeceğimi/
ödeyeceğimizi,

• Hasarın poliçe özel ve genel şartları çerçevesinde teminat dışı veya ödenmesine engel bir durum olduğu saptanır ise hasar
bedelinden servise karşı şahsen sorumlu olduğumu/olduğumuzu kabul, beyan ve taahhüt ederim/ederiz.

MAGDUR ARAÇ SAHiBi / VEKiıi KiMLiGiN / VEKAlETNAMENiN

iMZA

CiNSi .
TARiHi : .
SAYıSı : .
VERiLDiGiYER : .

ADI-SOYADı/ ÜNVANı

TRAFiK TESıiM, iBRA VE TEMliK BELGESi

HASAR DOSYA NO : .

DÜZENLEME TARiHi: .

NEOVASiGORTAA.Ş.'ne numaralı Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigorta Poliçesi ile sigortalı bulunan
........................... plakalı aracımı/aracımızı ./. ./. tarihinde hasar görmesinden dolayı Servis
tarafından onarılmış ve sağlam bir şekilde teslim aldım/aldık.
Söz konusu hasara ilişkin trafik kaza raporundaki kusuruma/kusurumuza isabet eden hasar tutarı, hasardan düşülen değer
artış tutarı ile onarım faturasındaki K.D.V. tutarını (yalnız tüzel kişiler için) servis istasyonuna belge karşılığında
ödedim/ödedik.
Araç teslim belgesinde belirtilen hasar tazminatı Neova Sigorta A.Ş. tarafından karşılandığından, Neova Sigorta A.Ş.'ne söz
konusu hasardan dolayı tüm borçlarından dolayı ibra ettiğimi/ettiğimizi, Neova Sigorta A.Ş.'den faiz ya da başka bir nam
altında herhangi bir talepte bulunmayacağımı/bulunmayacağımızı, beyan, kabul ve taahhüt ederim/ederiz.

ÖDENENVETAHSiLEDiLENTAZMiNAT TUTARı: TL.

MAGDUR / VEKiı KiMıiGiN / VEKAlETNAMENiN

ADI-SOYADı/ ÜNVANı

iMZA

CiNSi
TARiHi
SAYıSı
VERiLDiGiYER
T.C. KiMliK NO

www.neova.com.tr / Kozyatağı E·5 Van yol üzeri No:6 Şaşmaz Plaza K:3 Kadıköy, Istanbul/Tel: 0216 665 SS 55 / Faks:0216 665 55 99/ e-posta: info@neova.com.tr


