
 

İŞTİRA  İŞLEMLERİ  İÇİN GEREKLİ OLAN 

EVRAKLAR ( GERÇEK KİŞİLER İÇİN )  
 

 
      Sigorta ettirenin iştira talebini içeren ıslak imzalı dilekçesi.  
       ( İştira dilekçe örneği bkz Formlar … nolu form )     

 Nüfus Cüzdan Fotokopisi  

 Adres, Telefon, Faks veya mail adresi bilgileri, 

 Poliçenin aslı, (kayıp ise  kayıp olduğuna dair dilekçede bir not.) 

 TL bazında sigorta ettiren kişiye ait banka hesap numarası... 

 ( Banka adı, şube adı, şube kodu, ) 
 IBAN numarası. 
 İştira ve vade gelimi ödemelerinde 20.000 TL  üzeri olan poliçeler için ödeme 

yapılacak şahsa ait ( sigorta ettiren ) adına düzenlenmiş elektrik, su, doğalgaz, 
telefon gibi abonelik gerektiren bir hizmete ilişkin olan ve işlem tarihinden önceki üç 
ay içinde düzenlenmiş fatura, 

 

 
NOT:  İştira işlemlerinin yapılabilmesi için yukarıda belirtilen maddelere ilişkin tüm 
 bilgiler sigorta ettiren kişiye ait olmak zorundadır... 
  
 Ayrıca; belirtilen evraklar tarafımıza ıslak imzalı olarak ulaşacağından, posta 
 veya kargo ile  aşağıda belirtilen adresimizi kullanarak Müşteri Hizmetleri 
 Departmanımıza iletebilirsiniz. 
 
 
Talebinizin şirketimize ulaşması ile uygun fon birim değeri ile hesaplamanız yapılarak 
ibranameniz oluşturulacak ve mail adresiniz veya faks numaranız aracılığı ile tarafınıza 
gönderilecektir. Gönderilen ibranamenizin imzalı şekilde tarafımıza gönderilmesi sonrasında 
da mümkün olan en kısa sürede ödemeniz banka hesabınıza aktarılabilecektir.  ( İbraname; 
birikim tutarına ilişkin hesaplama ve banka iban bilgilerinin yer aldığı belgedir.)  

 
 

 
 

Adres: Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi  
No: 124 B Blok Esentepe/İSTANBUL 

 
Tel: 0 850 252 04 04 

Faks: 0 212 274 65 85  

 

 

 

 



 

 

 

 

İŞTİRA  İŞLEMLERİ  İÇİN GEREKLİ OLAN 

EVRAKLAR ( TÜZEL KİŞİLER İÇİN )  
 

      Sigorta ettirenin iştira talebini içeren ıslak imzalı kaşeli  dilekçesi.  
       ( İştira dilekçe örneği bkz Formlar … nolu form )     

 

 İmza yetkilisine ait kimlik fotokopisi 

 İmza Sirküleri   

 Adres, Telefon, Faks veya mail adresi bilgileri, 

 Poliçenin aslı, (kayıp ise  kayıp olduğuna dair dilekçede bir not.) 

 TL bazında sigorta ettiren tüzel kişiye ait banka IBAN numarası. 

 Vergi Levhası fotokopisi, 

 Faaliyet Belgesi, 

 Ticaret Sicil Gazetesi,    
 

 
NOT:  İştira işlemlerinin yapılabilmesi için yukarıda belirtilen maddelere ilişkin tüm 
 bilgiler sigorta ettiren kişiye ait olmak zorundadır... 
  
 Ayrıca; belirtilen evraklar tarafımıza ıslak imzalı olarak ulaşacağından, posta 
 veya kargo ile  aşağıda belirtilen adresimizi kullanarak Müşteri Hizmetleri 
 Departmanımıza iletebilirsiniz. 
 
Talebinizin şirketimize ulaşması ile uygun fon birim değeri ile hesaplamanız yapılarak 
ibranameniz oluşturulacak ve mail adresiniz veya faks numaranız aracılığı ile tarafınıza 
gönderilecektir. Gönderilen ibranamenizin imzalı şekilde tarafımıza gönderilmesi sonrasında 
da mümkün olan en kısa sürede ödemeniz banka hesabınıza aktarılabilecektir.  ( İbraname; 
birikim tutarına ilişkin hesaplama ve banka iban bilgilerinin yer aldığı belgedir.)  

 
 

 
 

Adres: Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi  
No: 124 B Blok Esentepe/İSTANBUL 

 
Tel: 0 212 288 68 51 

Faks: 0 212 274 65 85  
www.demirhayat.com.tr 
www.demirhayat.com.tr 


