
Hadisənin baş vermə vaxtı

Məlumatın verilməsi vaxtı və tel. №-si

Qəza ekspertinin hadisə yerinə gəlmə vaxtı:

 Məlumatın gec verilmə səbəbi

Hadisənin baş verdiyi ünvan

Nəqliyyat vasitəsinin istifadə məqsədi şəxsi:   işgüzar: taksi:

Sığortalı

Sığortalanmış avtomobilin sürücüsü

Məlumatı verən şəxs 

Sığortalanmış avt-li idarə etmək üçün əsas

Hadisədə DYP əməkdaşlarının iştirakı

İcbari məsuliyyət sığortası (sığortalı)

Sığortalanmış avt-li idarə edən şəxsin S.A.A. İmza:

Təxmini zərər: KASKO:                                      Franşıza:  Franşıza:

YOL-NƏQLİYYAT HADİSƏSİNƏ DAİR RAPORT

№ __________________  Şirkətin adı: _________________

Sığortalı                                       Etibarnamə                                      Digər

Yoxdur

İmza:  Hadisə yerinə çıxış edən qəza eksperti: (S.A.A.)

Tarix:

Tarix: Saat: Tel: 

Saat:

Tarix: 

S.A.A

S.A.A                                                                                                 

S.A.A                                                                                                     Tel:

S.A.A                                                                                                     Tel:

Qoşqu D.Q.N

Saat: 

S.A.A                                                                                                     Tel:

Markası: D.Q.N

Sığortalanmış avtomobili idarə edən şəxsin ərizəsi:

Sığortalanmış avtomobil

Sığortalanmış avtomobilin sərnişinləri

Bu sənədi imzalamaqla, raportda qeyd olunanları, həmçinin sığorta tələbimin olduğunu təsdiq edirəm, eyni zamanda  mənə sığorta ödənişinin verilməsi 

nəzərədə tutulduğu təqdirdə tərəfimdən bank rekvizitlərinin icbari qaydada təqdim edilməsi haqqında məlumat verildi.   

 


 

İCBARİ:

Qəza komissarı tərəfidən hadisənin təsviri:

           Olub         Adı: __________________________                         Olmayıb          



İcbari məsuliyyət sığortası (qarşı tərəf)

1-Qarşı tərəfin avtomobilinin sürücüsü

2-Qarşı tərəfin avtomobilinin sürücüsü

3-Qarşı tərəfin avtomobilinin sürücüsü

BARIŞIQ ƏRİZƏSİ

Biz aşağıda imza edən şəxslər barışıq sazişini bağlayaraq, yaranmış vəziyyəti sülh yolu ilə yoluna qoymaq arzusunda olduğumuzu bildiririk. Bu hadisə ilə 

bağlı gələcəkdə bizim Azərbaycan Sənaye Sığorta ASC-yə qarşı heç bir iddiamız olmayacaq. 

3-Qarşı tərəfin S.A.A.

1-Qarşı tərəfin S.A.A.

Dövlət qeydiyyat nişanı:

3-Qarşı tərəfin S.A.A. İmzası: 

Daşınmaz Əmlak / Digər

Qarşı tərəf barədə məlumat 

  Yoxdur

2-Qarşı tərəfin S.A.A. İmzası: 

1-Qarşı tərəfin S.A.A. İmzası: 

İmzası: 

Sığortalı avtomobili idarə edən şəxsin S.A.A. İmzası: 

Qarşı tərəfin ərizəsi:

Komissar:                                                             İmza:

 

Hadisə yerinin sxemi  Avtomobilin zədələnmiş hissələri

2-Sürücü:                                                             İmza:

№ _____________________   Şirkətin adı:_________________

1-Sürücü:                                                             İmza:

3-Sürücü:                                                             İmza:

Komissar:                                                             İmza:

Komissar:                                                             İmza:

Hadisə yerindən evakuasiya  / Avtomobilin evakuasiya olunmasını təsdiq edən şəxslər (Ad,Soyad)                        

S.A.A                                                                                                       Tel:

Hadisədə zərər çəkmiş digər şəxslər 

(Xəsarət/Əmlak)
S.A.A                                                                                                       Tel:

2-Qarşı tərəfin S.A.A. İmzası: 

İmzası: 

Bu sənədi imzalamaqla, raportda qeyd olunanları, həmçinin sığorta tələbimin olduğunu təsdiq edirəm, eyni zamanda  mənə sığorta ödənişinin verilməsi 

nəzərədə tutulduğu təqdirdə tərəfimdən bank rekvizitlərinin icbari qaydada təqdim edilməsi haqqında məlumat verildi.   

 


S.A.A                                                                                                       Tel:

S.A.A                                                                                                       Tel:

S.A.A                                                                                                       Tel:

Markası:

S.A.A                                                                                                       Tel:


