
 

 

Beyanın içeriği  ;  

GİRİŞ  

Genel  

Hasar Tarihi :  

 

Şirketinizde, …………………. Nolu poliçe ile sigortalı olan 

konutum / işyerimizde …….. 

Hasarın 
nasıl fark 
edildiği  

Mesai başlangıcında,  

Konuta gelindiğinde,  

Zeminde su birikmesi,  

Ocaktan/panodan duman gelmesi,  

Tavandan akış olması  

Tesisattan ses gelmesi  

Vs.  

Hadise / 
Hasara ilk 
müdahalenin 
nasıl 
yapıldığı  

Yangın Hasarlarında  

İtfaiyeye / Karakola haber verilmesi  

Yangın Tüpü / Su ile müdahale  

Kendi çabası i le müdahale  

Fotoğraf Çekilmesi  

Vs. 

 

Su Hasarlarında,  

Vana kapatılması,  

Fotoğraf çekilmesi,  

Suyun tahliyesi/temizliği,  

Kıymetlerin güvenli alanlara taşınması,  

Vs. 

 
Hırsızlık Hasarlarında  

Karakola haber verilmesi  

Fotoğraf çekilmesi  

Çilingir çağrılması  

Sigorta şirketine haber verilmesi,  

Konutun toplanması  

Vs. 

GELİŞME  

 

Genel 

durumları  

 

Yaşanan 

süreçler  

 

Hasar gören 

kıymetler  

Yangına bağlı, temizlik sonuçları  

 
Elektrik/elektronik cihazların onarım durumları  

Servis müdahaleleri  

 

İç dekorasyon onarım/tadilat/yenileme durumları  

 

Islanmaya bağlı boya,parke,mobilya şişmesi / hasar gören 

kapı/pencerenin onarım/yenileme çalışmaları, tesisat 

onarım çalışmaları   

 

Hırsızlığa bağlı, çalınan kıymetlerin alış faturası/irsaliyesi, 

mali kayıtlarının durumu,  
 

Garanti belgesi/katalog temin durumları  
 

Temin edilen onarım / yenileme teklif leri  



 

 

SONUÇ  Talep 

Hasar gören kıymetlerin f iyatlı l istesi  

 
Oluşan hasarımın/hasarımızın poliçeden karşılanmasını 
talep ederim 

 

 

 

Örnek Beyan 

……………………………SİGORTA A.Ş. 

Genel / …… Bölge Müdürlüğü’ne  

Konu :....... (Hadise / Hasara ilişkin kısa tanım. Örn : Konut Yangını / Hırsızlığı)  

Hasar Tarihi : 00 / 00 / 2010 

Şirketinizde ……………………………… poliçe numarası ile sigortalı bulunan 
konutumda / işyerimizde  00 / 00 / 2010 tarihinde banyo klozet flex hortumunun patlaması 
nedeni ile konutu/işyerini komple su basmış bu nedenle parke / duvar boyası / demirbaş / 
emtialarımız ıslanarak hasar görmüştür. 

Hadise mesai başlangıcında / konuta gelindiğinde fark edilmiş, vana kapatılarak 
fotoğraflar  çekilmiş, su tahliyesi ve temizlik işlemleri yapılmıştır. Tesisatın onarımı için 
tesisatçı çağrılmış hortum yenilenmiştir. 

Hasar ile ilgili şirketinize hasar ihbarında bulunulmuş, yönetici bilgilendirilmiştir. 

Şirketinizce yönlendirilen eksper ile hasar gören kıymetlerin inceleme ve 
değerlendirmeleri yapılmış,  su ile temas ederek hasara gören kıymetlerin onarımı için ilgili 
firma/ustalar çağrılmış ekli teklifler temin edilmiştir. 

Oluşan hasarımın/hasarımızın poliçeden karşılanmasını talep ederim 

Saygılarımla 

         İsim Soyad / Kaşe 
                  İmza 

Tesisat Onarımı…………. 00,00 TL  

Badana/Boya + Tadilat…. 00,00 TL 

Parke Değişimi…………..  00,00 TL 

Mobilya Onarımı…………. 00,00 TL 

Halı Yıkama/Temizlik……. 00,00 TL 

TV – Laptop – vs…………. 00,00 TL 

  TALEBİM….. 00,00 TL’dir 

TC.Kimlik No :  

Vergi No : 



 

 

Banka Hesap / IBAN No: 

Telefon / Faks: 

e-mail :  

Adres : 


