TRANS BATUR MİLLETLERARASI NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Beylikdüzü Osb. Mah. Hürriyet Bulv.ASF Batı Plaza No: 10/7
BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL

Sigorta Teyidi / Confirmation of insurance
İşbu yazı ile Sigorta Şirketi adına ve şirkete vekâleten sigorta sözleşmesine ve aşağıdaki referans koduna göre
teminat verilmiş hasarlara karşı navlun sözleşmesi ile bağlantılı olarak CMR konvansiyonu uyarınca işletmecinin
mesul olduğu risklere istinaden bir sigorta poliçesinin mevcut olduğunu tasdik ederiz:

With the authority of the insurance company we hereby confirm according to the policy and the following marks
that an insurance-policy exists covering claims of insured risks according to the liability under CMR convention in
conjunction with the transport-contract:

1.

Sigortalı / policy holder:

TRANS BATUR MİLLETLERARASI NAK. SAN. VE
TİC. LTD. ŞTİ.
Beylikdüzü Osb. Mah. Hürriyet Bulv.ASF Batı Plaza
No: 10/7 BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL

2.

Poliçe No. / policy no:

3.

Sigorta süresi / period of time:

01.01.2019 - 01.01.2020

4.

Sigorta Şirketi/

HDI Sigorta A.S. , İSTANBUL

5.

Teminat Limiti / policy value:

2.000.000 Euro

6.

Araçlar / vehicles:

insurance company:

467241000231 – 4

Sigorta Şirketi bu onay sebebi ile üçüncü kişilere karşı hiçbir şekilde yükümlü olmaz. Bu onay özellikle Sigorta Şirketi
veya Lutz Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.’yi sigorta teminatında yapılan değişiklikler veya sigorta teminatının
sona ermesi konusunda bilgi vermekle yükümlü kılmaz.
CMR Poliçesi genel şartları 29.Madde sınırları ve kapsamı dahilindedir.
Bilgisayar ve aksesuararı taşıması da ayrıca poliçe sınırları ve kapsamına dahildir.

Based on this confirmation, the insurer assumes no claims to third parties. This confirmation does not commit the
insurer or the Lutz Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş, to inform anybody about any changes or termination of the
insurance coverage.
Within the limits and coverage of the police and in consideration of it’s general terms CMR Art. 29 is covered.
Within the limits and coverage of the police and in consideration general terms, transport of computer and
accessories of mentioned goos are covered.

İş bu belge 08/10/2019 tarihinde sigortalı talebine istinaden İstanbul ‘ da düzenlenmiştir.

Vekaleten / On behalf oft he insurers

1488.01/10.17
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