
BİREYSEL SİBER GÜVENLİK SİGORTASI TAZMİNAT TALEP FORMU

ÖNEMLİ: Bu formu doldurmadan önce poliçenizde size sunulan teminatların detayı için tarafınıza daha önce iletmiş olduğumuz poliçe içeriğini 
okumanız faydalı olacaktır.
Lütfen, bu formu doldurduktan sonra gönderirken, tazminat talebinizle ilgili istenen tüm kanıtların belgelerinide beraberinde iletiniz. Bu belgelerin 
fotokopi, faks gibi kopyaları yerine asıllarını gönderiniz. Belge eksikliği, hasar talebinizin işleme konmasında gecikmelere neden olabilir. Lütfen formda 
talebinizle ilgili tüm bölümleri okunaklı bir yazıyla doldurarak ve imzalamış olarak;
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi - Oto Dışı Hasar Müdürlüğü - Rüzgarlıbahçe Mah. Kavak Sokak No:31 34805 Kavacık/İstanbul adresine gönderiniz.
LÜTFEN TAZMİNAT TALEP FORMUNU VE EVRAKLARINIZI ÖDEMELİ GÖNDERMEYİNİZ.
Yerel emniyet güçlerinden olayla ilgili alınmış olan tutanağın aslı veya “aslı gibidir” kaşeli sureti, sizden ilgili teminata ilişkin istenecek 
diğer tüm belge ve dokümanlar tazminat talebinin değerlendirilmesi aşamasında gerekli görüldüğü takdirde ek bilgi ve/veya belgeler talep 
edilebilir.

1. SİGORTALI BİLGİLERİ

2. TAZMİNAT TALEBİNE KONU OLAN OLAY DETAYLARI

Gerçekleştiği ülke/şehir :

Fark edilme tarihi/saati :

Hasarın Sigortacı’ya bildirilme tarihi/saati :

Polis/Jandarma raporunun alındığı karakolun adı :

Polis/Jandarma tutanak numarası :

Açıklama (Diğer) :

POLİÇE NO:

Adı Soyadı TC kimlik no

Adresi
Serbest adres (Sadece, aşağıdaki kısımlara UYMAYAN ADRES BİLGİLERİ yazılacaktır.)

Köy/Mahalle Cadde Sokak

Bino no Daire no Kat Semt              İlçe      İl

Posta kodu E-posta

Ev telefonu İş telefonu Cep telefonu
@

3. DİĞER SİGORTALAR
Bu bölümü SADECE ilgili tazminat talebinizi karşılayacak başka bir sigorta poliçeniz varsa doldurunuz. Bu durumda diğer sigorta şirketinden de 
tazminat talebinde bulunacağınız için tazminatınızın her iki poliçe kapsamında birlikte değerlendirilmesi söz konusu olabilecektir.

Buna göre;

Sigorta şirketinin adı :  Sigorta şirketinin adresi :

Sigorta şirketinin telefonu : Tazminat dosya no :

Poliçe no :  Poliçenizin kapsamı :

Maksimum teminat limiti :  Varsa uygulanan istisna oranı/tutarı :
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5. TAZMİNAT ÖDEMESİNİN YAPILACAĞI HESAP BİLGİLERİ
Tazminat ödemesinin tazminat talebinizin değerlendirmesini takiben adınıza kayıtlı bir banka hesabına ödenmesi gerekmektedir. Ödemeler TL olarak 
yapılacağı için döviz hesabı vermemeniz rica olunur. Döviz olarak belgelenmiş masraflarınız varsa, bunlar masrafın yapıldığı tarihteki TCMB Döviz Satış 
kurundan TL’ye çevrilerek ödenecektir. Bu kapsamda aşağıdaki bilgileri lütfen eksiksiz tamamlayınız:
______________________nolu poliçeden _____ /_____ / _________ tarihli hasara ilişkin tazminat ödemesinin aşağıda bilgileri belirtilmiş olan hesabıma/vekilim 
hesabına EFT/Havale yoluyla ödenebilmesi için gereğini rica ederim.
Ayrıca yapılacak tazminat ödemesine bağlı olarak Anadolu Anonim Sigorta Şirketi’nden söz konusu hasara ilişkin başka herhangi bir hak ve alacağımın 
kalmadığını, yapılacak bu ödeme ile Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketini ibra etmiş olacağımı beyan, kabul ve taahhüt ederim.

 Sigortalı /   Vekilin Adı ve Soyadı

Banka adı Şube adı Şube Kodu

Hesap Sahibi 
Adı ve Soyadı TC Kimlik No Gerçek kişi değil ise Vergi Kimlik No

IBAN

                                           
Verdiğim hesap bilgilerinde herhangi bir yanlışlık olsa dahi Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi’nin her türlü sorumluluğu, ayrıntılarını ve numarasını 
bildirmiş olduğum hesaba hasar tazminat tutarını EFT/Havale yoluyla göndermesi ile kesin şekilde son bulacaktır.
İbraname ile birlikte aşağıdaki belgelerin de tarafımıza gönderilmesini rica ederiz.
• Gerçek kişiler için; Nüfus cüzdanı fotokopisi; Tüzel kişiler için; Ticaret sicil gazetesi, vergi levhası ve imza sirküleri ile işlem yapmaya yetkili kişinin 

nüfus cüzdanı fotokopisi
• Vekil atanması halinde vekâletname aslının bu yazı ekine eklenmesi gerekmektedir.
• Bu form, sigorta şirketine ibraz edilen hasarla ilgili tüm rapor ve/veya belgelerin şirket tarafından incelenerek uygun görülmesi ve hasarın poliçede 

teminat altına alınmış bir riskten meydana gelmiş olduğunun saptanmış bulunması şartıyla, menfaat sahibi kişi (parasal menfaatinde azalma olan 
taraf ya da zarara uğrayan kimse) tarafından imzalanmış olması durumunda geçerli olacaktır.

TAZMİNAT TALEBİ BİLDİRİMİNİZ
Burada verilen beyanat ve bilgilerin doğru olduğunu kabul ediyorum.
Bu tazminat talebi neticesinde sigorta şirketi tarafından şahsıma yapılacak her tür ödemeyi eksiksiz olarak ve bu sigorta poliçesi altında, sigortacının 
sorumluluğu dâhilindeki son ödeme olarak almayı kabul ediyorum.
İşbu ödeme ile söz konusu zararlar tamamen tazmin edilmiş olup bu gider ile ilgili her türlü hak, alacak ve davadan kayıtsız şartsız ibra ettiğimi, 
üçüncü şahıslara karşı rücu hakkımı kayıtsız şartsız ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ’ne devir ettiğimi kabul, beyan ve ikrar ederim.

Talep sahibinin adı-soyadı :

İmzası       Tarih

Bireysel Siber Güvenlik Sigortası Hasar süreçleri CPP Yardım ve Destek Hizmetleri A.Ş. ve Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi. işbirliği ile sağlanmaktadır. 

4. TAZMİNAT TALEBİ DETAYLARI
Kişisel şifre çalınması teminatı
Teminatınız, kişisel şifrelerinizin (bankanızın internet şubesi, diğer finansal kurumlara ait internet hesapları, kredi veya banka kartlarınız ve mobil 
bankacılık hesaplarına ulaşmak için kullanıyor olduğunuz) teknolojik yöntemler ya da fiziksel tehdit uygulanarak çalınması sonrası, bankanız veya 
finansal kurumunuzun sizi sorumlu tuttuğu, çalınan şifrelerinizin kullanılması sonrası oluşabilecek ekonomik kaybınız için geçerlidir. Talebinizin geçerli 
olabilmesi için, şifrelerinizi tanzim eden kuruluşlardan, yaptıkları araştırmaya göre, yapılmış olan çalıntı işlemine ilişkin alacağınız, ödemekle sorumlu 
bulunduğunuz tutarı ve hangi nedenle sorumlu olduğunuzu bildiren yazılı bildirimi, tazminat talebinizin değerlendirilmesi için tarafımıza bu formla 
birlikte ulaştırmanız gerekmektedir.

Tazminat talebinde bulunulan tutar (TL) : 


