


MÜŞTERİLERİNİZİN TAHSİLAT SÜREÇLERLERİNİ YÖNLENDİRİN 
MÜŞTERİLERİNİZİN MAĞDURİYETLERİNİ GİDERİN.

MÜŞTERİLERİNİZİN YAPTIĞI KAZALARDA MAĞDURİYET YAŞADIKLARINDA 
MÜŞTERİLERİNİZİN HASARLARINI TAZMİNİNİ KOLAYLAŞTIRIN.

UZMAN EKİBİMİZ İLE SÜREÇLERİNİZİ HEM İDARİ TAHSİLAT HEMDE HUKUKİ TAHSİLATINI 
HIZLICA GERÇEKLEŞTİRELİM

KARŞI TARAFA TAZMİNAT RÜCU 
DEĞER KAYBI TAZMİNATLARI
KASKO UYUŞMAZLIKLARI
TRAFİK SİGORTASI UYUŞMAZLIKLARI
ÖDENEMYEN KAZALAR
İKAME ARAÇ TAZMİNATLARI
TİCARİ ARAÇLARIN ÇALIŞAMAMA TAZMİNATLARININ TAKİBİ
YARALANMALI KAZALARIN TAZMİNATLARI 
FATURA TAKİPLERİ.

TAHSİLAT SÜREÇLERİNİ HIZLI BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRELİM 
MÜŞTERİLERİNİZİN MEMNUYETİNİ ARTTIRMANIZA YARDIMCI OLALIM.



MÜŞTERİLERİNİZİ NASIL YÖNLENDİREBİLİSİNİZ. ?

ÇALIŞANLARINIZIN TELEFONLARINA KURULACAK BİR UYGULAMA İLE SÜREÇ 
BAŞLATMA

WHATSAPP HATTINA MESAJ İLE SÜREÇ BAŞLATMA

İLETİŞİM FORMU DOLDURARAK SÜREÇ BAŞLATMA

EMAİL İLE SÜREÇ BAŞLATMA

0533 671 14 34
bilgi@alacaktakipsistemi.com

www.alacaktakipsistemi.com

0216 805 04 44



MÜŞTERİLERİNİZİ İSTERSENİZ SÜRECİ HAKKINDA 
BİLGİLENDİREBİLİRSİNİZ.

MÜŞTERİLERİNİZİN TÜM SİGORTA TAHSİLAT SÜREÇLERİNİ EKRANLARINIZDAN 
DÜZENLİ TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.

MÜŞTERİLERİNİZ TAHSİLAT SÜREÇLERİ KONUSUNDA AYRINTILI OLARAK 
BİLGİLENDİREBİLİRSİNİZ.



MÜŞTERİLERİNİZİ TELEFONLA DESTEK ALMASINI 
SAĞLAYABİLİRSİNİZ.

MÜŞTERİNİZ PROBLEM YAŞADIĞI ANDA TELEFONLA HUKUKİ DESTEK ALMASINI 
SAĞLAYABİLİRSİNİZ.

MESAİ SAATLERİ İÇERİSİN 0216 805 0 444 NUMARALI TELEFONDAN HASARINIZ-
IN TAZMİNİ VE HUKUKİ SÜREÇLER HAKKINDA TELEFONDA DESTEK ALABİLİR VEYA 
MÜŞTERİLERİNİZE BU DESTEĞİ VEREBİLİRSİNİZ.



                                            SÖZLEŞME
Bir tarafta merkezi İstanbul İli, Kartal İlçesi, Esentepe Mah. İnönü Cad. Kartalkule Plaza 
No.147 Kat:15 D.139 adresinde ATS RİSK YÖNETİMİ VE ALACAK TAKİP LTD.ŞTİ. (Aşağı-
da kısaca “ATS” olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta …………………………………………
adresinde bulunan ……………………… (Aşağıda kısaca “SERVİS” olarak anılacaktır.) arasın-
da işbu sözleşmesi akdedilmiştir. ATS ve SERVİS bundan böyle birlikte “TARAFLAR”olarak 
anılacaktır.

1- SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu sözleşmenin konusunu, SERVİS’e başvuran servis müşterisi sigortalılar ile sigortacı 
arasında sigorta hukukundan doğan uyuşmazlıkların çözümü ve diğer uyuşmazlık konu-
larında ATS tarafından SERVİS’e danışmanlık hizmeti verilmesi ve geçirilen trafik kazası 
nedeniyle değer kaybına uğrayan araçların araç değer kaybı bedellerinin sgiorta şirketlerin-
den tahsili, alacak takibi ve diğer uyuşmazlıkların çözümü için SERVİS tarafından ATS’ye 
yönlendirilen sigortalılara danışmanlık destek hizmeti verilmesi, bu hizmetin şartları ve 
tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturmaktadır.    

2- TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
a) SERVİS, kendisine başvuran sigortalı müşterilerinin sigorta şirketi ile yaşadıkları 
uyuşmazlıklarda ATS’den danışmanlık hizmeti vermesini talep edebilecektir.  
b) SERVİS, kendisine başvuran müşterilerinin geçirdikleri trafik kazası sebebiyle 
araçlarında meydana gelen değer kaybı bedellerinin sigorta şirketinden tahsili konusunda  
ATS’den danışmanlık hizmeti vermesini talep edebilecektir.
c) SERVİS’e başvuran ve ATS aracılığıyla araç değer kaybı tahsil edilen servis müşter-
isi sigortalıların aldıkları araç değer kaybı bedeli üzerinden, SERVİS müşterileri tarafından 
ATS’ye ödenecek hizmet bedelinin %20’si, ATS tarafından SERVİS’e ödenecektir.  
d) ATS, işbu sözleşmenin imzalanmasını müteakip, danışmanlık hizmeti verdiği veya 
araç değer kaybı işlemleri ATS tarafından takip edilen servis müşterisi sigortalıların, ATS 
nezdinde devam eden işlemleri ve süreçlerinin takibi için SERVİS’e ekran giriş şifresi tanım-
layarak SERVİS’e verecektir.
e) SERVİS, ATS tarafından kendisine verilen şifre ile ekran üzerinden tüm taleplerini 
ATS’ye iletebilecektir. 
f) SERVİS, ATS’den hizmet alan sigortalıların tüm süreçlerini kendisine verilen ekran 
şifreleri ile  takip edebilecektir. 
g) ATS tarafından işbu sözleşmenin 2-c maddesi uyarınca SERVİS’e ödenecek tutar, 
SERVİS tarafından her ayın son günü kesilecek fatura karşığında, gelen ayın 10’unda SER-
VİS’in ………..Bankası…………………Şubesindeki ……………………İban numaralı hesaba 
ödenecektir.

3- GİZLİLİK
ATS ve SERVİS, işbu sözleşme yürürlükte olduğu süre boyunca işbu sözleşme sebebi-
yle öğrenmiş oldukları hiçbir bilgi veya ilişkiyi ve işbu anlaşmayı sır sklama yükümlülüğü 
çerçevesinde sigorta şirketleri de dahil olmak üzere üçüncü şahıslara açıklamamayı kabul 
beyan ve taahhüt ederler. ATS’nin servis müşterisi sigortalılar ile sigorta şirketi arasındaki 
uyuşmazlık konusu bilgi ve belgeleri işbu uyuşmazlığın çözümü için idari ve yasal yollara 
başvuru süreçlerinde açıklaması işbu madde kapsamında değerlendirilmeyecektir. 



Taraflardan birinin işbu sözleşme hükümlerine uymaması, gizli bilginin ifşasına neden ol-
ması, genel anlamda sözleşme hükümlerini herhangi bir nedenle ihlal etmesi halinde, gizli-
lik yükümlülüğüne aykırı davranan taraf diğer tarafın bu nedenle uğrayacağı tüm zararları 1 
ay içinde tazmin edeceğini kabul beyan ve taahhüt eder. 

4-TEBLİGAT
Taraflar, yukarıda belirtilen adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu, bunlarda mey-
dana gelebilecek değişiklikleri karşı tarafa derhal yazılı olarak bildirmeyi aksi halde bu 
adreslere yapılacak tebligat ve bildirimlerin hukuken geçerli bir tebligatın tüm hüküm ve 
sonuçlarını doğuracağını kabul ederler. 

5-İHTİLAF
İşbu sözleşmeden kaynaklanan ihtilaflarda, İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri 
yetkilidir.  
  
6- SÖZLEŞMENİN  FESHİ
Taraflardan her biri, 15 gün önceden karşı tarafa yazılı bildirimde bulunmak şartyla sö-
zleşmeyi feshedebilir. 

İşbu sözleşme 6 (altı) maddeden oluşmakta olup taraflar arasında …/…./….. tarihinde iki (2) 
nüsha olarak akdolunmuştur.

ATS RİSK YÖNETİMİ VE ALACAK
TAKİP LTD.ŞTİ.



www.alacaktakipsistemi.com


