ÖZEL AVANTAJLAR
Yeni Değerinden Ödeme Teminatı

Evinize ve içindeki eşyalara poliçenizde belirtilen riskler dahilinde
bir zarar gelirse, ödemeleriniz riskin gerçekleştiği günkü yeni
değer üzerinden yapılıyor. Yani ödemede; eskime, aşınma ve
kullanımdan doğan herhangi bir kesinti uygulanmıyor.
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Binaya ait sabit kıymetleri hırsızlık riskine karşı teminat altına
alıyor, olası bir maddi kaybınızı engelliyoruz.

Boya Badana Teminatı

Sigortalının kiracı olması durumunda, hasar nedeniyle sigortalı
konuta yapılacak boya, badana, cila ve sabit dekorasyon
masraflarını karşılıyoruz, evinizi beraber güzelleştiriyoruz.

Geçici Adres-Nakil

Anadolu Sigorta ile kafanız her zaman rahat! Çünkü poliçe
kapsamında belirtilen kıymetler, bakım-onarım maksadıyla geçici
olarak konut dışında bulunduruldukları sırada meydana gelebilecek
risklere karşı teminat altında.

Eşyaların Konut Dışında da Teminat Altında
Bulunması

Sigortalı eşyaların T.C. ve K.K.T.C. sınırları dahilinde olmak üzere,
hasar esnasında veya ertesinde, korunma altına alınması amacı
ile taşınması ve/veya başka bir adrese depolanması, poliçe
kapsamındaki risklere karşı teminat altındadır.

Misafir Eşyalarının Teminatı

Sadece sizi değil, misafirlerinizi de düşünüyoruz. Sigortalı konutta
bulunan misafirlerinize ait eşyaları poliçede belirtilen limit ile
güvence altına alıyoruz.

İNDİRİMLER
Konut Çokluğu İndirimi

Bina teminatı içeren birden fazla poliçeniz olması durumunda
%10 oranında indirim uygulanıyor, avantajlarınız katlanarak artıyor.

GENEL MÜDÜRLÜK
Tel: (212) 350 0 350 / Faks: (212) 350 0 355
Kurumsal Sigortacılık Müdürlüğü
Tel: (212) 368 38 68 / Faks: (212) 350 01 80
İstanbul Bölge Müdürlüğü
Tel: (212) 484 24 24 / Faks: (212) 350 0 120
Kadıköy Bölge Müdürlüğü
Tel: (216) 571 88 00 / Faks: (216) 571 88 48
Akdeniz Bölge Müdürlüğü
Tel: (242) 248 26 80 / Faks: (242) 241 42 80
Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü
Tel: (232) 455 33 33 / Faks: (232) 455 33 43
Orta Karadeniz Bölge Müdürlüğü
Tel: (362) 435 44 55 / Faks: (362) 435 55 50
Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü
Tel: (322) 455 32 00 / Faks: (322) 455 32 32
İç Anadolu Bölge Müdürlüğü
Tel: (312) 457 17 17 / Faks: (312) 457 17 49
Karadeniz Bölge Müdürlüğü
Tel: (462) 230 61 61 / Faks: (462) 230 70 20
Marmara Bölge Müdürlüğü
Tel: (224) 270 05 55 / Faks: (224) 270 05 88
Kıbrıs Şubesi
Tel: (392) 227 95 95 / Faks: (392) 227 95 96

Hasarsızlık İndirimi

Hasarsız geçen ilk yılı izleyen birinci yenilemede %15, ikincide %20,
üçüncüde ise %30 oranında indirimle maddi kazanç sağlayabilirsiniz.

Hasarsızlık İndirim Transferi

Başka bir sigorta şirketinde konut poliçeniz varsa ve son bir yılda
herhangi bir hasara maruz kalmamışsa hasarszlık indiriminden
yararlanabilirsiniz.
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Anadolu Sigorta Konut
Paket Sigorta Poliçesi,
tek poliçeyle yangından
su baskınına, depremden
cam kırılmasına,
kapkaçtan hırsızlığa kadar
pek çok riski sizin adınıza
üstleniyor; evinizi,
eşyalarınızı hatta
sevdiklerinizi koruyor;
mutluluğunuzu güvence
altına alıyor.
Üstelik, Anadolu Hizmet ve
ücretsiz Acil Sağlık Paketi
ile de hayatınızı
kolaylaştırıyor, cebinizi
rahatlatıyor.
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Hasarsızlığın Bozulmaması

Konutunuzda meydana gelecek hasarların toplamı, sigorta bedelinin
%5’ini aşmıyorsa hasarsızlığınız bozulmuyor, küçük hasarlar başınızı
ağrıtmıyor.

Kıymetli Eşya

Sanat eseri, antika eşya, kıymetli madenden mamul eşya, ziynet,
kürk, antika ve kıymetli halı gibi eşyalarınız, sigorta bedeli poliçe
üzerinde kıymetli eşya olarak belirtilip listelenmesi koşuluyla
güvencemiz altında.

Elektronik Cihaz

Konutunuzda bulunan televizyon, video, müzik seti, bilgisayar ve
donanımları, buzdolabı, derin dondurucu, çamaşır makinesi, bulaşık
makinesi, fırın, elektrikli şofben, kombi, elektrik süpürgesi, video,
VCD/DVD cihazı, alarm ve güvenlik sistemleri, klima vb.
elektronik/elektrikli ev aletleri de teminat altında.

Makine Kırılması

Konutunuzda bulunan asansör, jeneratör, trafo, kazan dairesi
ekipmanları ile havuz tesisatı da teminat altında.

Enflasyondan Tam Korunma

Eviniz ve eşyalarınız, enflasyon nedeniyle oluşacak fiyat artışlarına
karşı, bir yıllık sigorta süresi için istenilen oranda koruma altındadır.
Yani enflasyona karşı kazanan siz oluyorsunuz.

ANADOLU HİZMET

444 0 350 numaralı Anadolu
Hizmet ve Hasar İşlemleri Hattı’nı
arayarak, 7 gün 24 saat boyunca
aşağıdaki hizmetlerden
yararlanabilirsiniz:
Su, sıhhi tesisat tamiri • Elektrik tesisatı ve arızalarının tamiri • Dış cephe
camlarının değişimi • Çilingir, anahtar işleri • Konutta kalanların kurtarılması
• Hasar durumunda konutunuz oturulamaz hale geldiğinde ‘Otel Hizmeti’
• Hasar durumunda konutun güvenliği sağlanıncaya kadar ‘Güvenlik Şirketi’
• Profesyonel ev hizmetleri organizasyonu • Bilgi ve organizasyon servisi
• Doktor veya ambulans hizmeti • Uzman hemşire veya refakatçi
gönderilmesi • Sigortalı faturalarının ödenmesi organizasyonu • Hastanede yatma durumunda yardım • Evdeki hasar nedeniyle ortaya çıkan
seyahat masraflarının karşılanması • Birinci derecede aile mensubunun
ölümü sonrası meydana gelen seyahat masraflarının karşılanması • Acil
mesajların iletilmesi • Hukuki danışmanlık hizmetleri • Tıbbi danışmanlık
hizmeti.

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ

444 12 12 numaralı telefonu
arayarak, 7 gün 24 saat boyunca
aşağıdaki sağlık hizmetlerinden
ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz:
Bu hizmet ile Türkiye il sınırları dahilinde (K.K.T.C. dahil), bu poliçe
ile sigortalı kişi ve sigortalı kişi ile aynı konutta yaşayan aile
bireylerine 24 saat süreyle; ayrıca sigortalı konutta bulunan
kişilere konut içinde bulundukları süre zarfında tıbbi danışmanlık,
kara, hava ve deniz ambulansı sağlanmaktadır. Anadolu Sigorta
Konut Paket Sigorta Poliçesi kapsamında, Acil Sağlık Hizmetleri
primsiz sağlanmaktadır.

GÜVENCEYE ALINAN RİSKLER
• Yangın • Yıldırım • İnfilak • Hırsızlık • Nakit para ve kıymetli evrak,
hırsızlık • Sel veya su baskını • Dahili su • Fırtına • Yer kayması
• Duman • Kar ağırlığı • Kara taşıtları çarpması • Hava taşıtları
çarpması • Deniz taşıtları çarpması • Enkaz kaldırma masrafları
• Yangın mali sorumluluk • Kira kaybı • Alternatif ikamet değişikliği
masrafları • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli
hareketler, terör • Deprem • Cam kırılması • Elektronik cihaz
• Makine kırılması.

İzolasyon Yetersizliğinden Kaynaklanan Hasarlar

(Sadece Anadolu Sigorta’da limitsiz olarak!)
İzolasyon yetersizliği ve/veya kaybı nedeniyle yağmur ve kar
sularının binanın dış cephe veya terasından veya pencere, kapı ve
pervazlarından (açıklarından) sızması ve/veya girmesi neticesinde
oluşan zararlar teminat kapsamına dahil edilmiştir.

Aile Sigortası

Konutta yaşayan aile üyelerinin karşılaşabilecekleri çeşitli risklere
karşı oluşturulmuş geniş bir güvence paketidir. Ferdi kaza, üçüncü
kişilere verilebilecek zararlar yanında gasp, kapkaç, yankesicilik
sonucu uğranılacak zararlar teminat altındadır.
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