AS‹STANS H‹ZMETLERI (KONUT YARDIM)

Teminatların Özet ve Limitleri
Tesisat iflleri

250 TL / yılda 3 defa

Elektrik iflleri

250 TL / yılda 3 defa

Cam iflleri

250 TL / yılda 3 defa

Anahtar iflleri

250 TL / yılda 3 defa

Doktor veya ambulans gönderilmesi

250 TL / yılda 3 defa

Uzman hemflire veya refakatçi gönderilmesi

250 TL / yılda 3 defa

Otel hizmeti

100 TL / Kifli / Gün / Maks. 2 Gün

Güvenlik flirketi

Maksimum 2 Gün

Acil mesajların iletilmesi

Sınırsız

Profesyonel ev hizmetleri organizasyonu

Ba¤lantı

Bilgi ve organizasyon servisi

Ba¤lantı

TANIMLAR
Sigortalı Kifli
Tur Assist’e bildirilen Ferdi Kaza poliçesinin adına düzenlendi¤i kiflidir. (1 kifli)
Birinci Derece Aile Üyesi
1. Sigortalı kiflinin kendisiyle birlikte sürekli ikamet eden efli ve çocukları,
2. Sigortalı kiflinin ve eflinin anne / babası (ebeveyni).
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Daimi ‹kametgah
Sigortalı’nın poliçede belirtilen Türkiye Cumhuriyeti’ndeki adresidir.
Co¤rafi Sınır
Türkiye Cumhuriyeti
1. KAPSAM
Sigortalı, sigorta primini ödedi¤inde veya ödemeyi kabul etti¤inde, fiirket, sigorta süresince
oluflacak olaylar karflısında bu poliçe kapsamında acil ev yardım hizmetlerini konutu korumak
maksadıyla sa¤layacaktır.
fiirket, afla¤ıda tanımlanan açıklamalar, flartlar, istisnalar ve ekonomik limitler çerçevesinde acil
hizmetleri yerine getirmeye çalıflacaktır.
fiirket, poliçenin yürürlükte oldu¤u bir yıl içinde her bir olay için 250 TL sınırına kadar ça¤ırma
(iflçi ulaflım masrafı), malzeme ve iflçilik masraflarını karflılayacaktır. fiirket, tesisat için azami
3, elektrik için azami 3, anahtar iflleri için azami 3 ve cam iflleri için azami 3 olmak üzere,
bir yılda toplamda 12 olaya kadar hizmet verecektir.
Ek Hizmetler bölümündeki ferdi teminatlardan, konutta sürekli ikamet eden kifliler yararlanabilecektir.
Dıfl etkenlerden dolayı meydana gelebilecek hasar durumu kapsam dıflıdır. (Cam kırılması hariç)
1.1. Tesisat
1.1.1.Müflteriye ait konut içindeki sıhhi tesisat direkt konuta ait su vanasından bafllayıp
musluklara (musluk, pisuvar muslukları, her türlü armatür vb .tesisat kapsamı dıflındadır)
kadar ki kısmı kapsar.
Konutun iç sıhhi, sabit su tesisatı, kalorifer tesisatı, kanalizasyon ve pis su tesisatında
sızıntı veya kırılma olması durumunda fiirket bu tür tesisatın flartlarının böyle bir
tamiratı mümkün kıldı¤ı zaman daha ileri zarara karflı konutu korumak için gerekli
acil tamiri yerine getirecek bir tesisatçıyı gönderecektir.
1.1.2.fiirket poliçenin yürürlükte oldu¤u bir yıl içinde azami üç olay olmak kaydıyla
herbir olay için 250 TL sınırına kadar ça¤ırma (iflçi ulaflım masrafı), malzeme ve
iflçilik masraflarını karflılayacaktır.
Masrafların azami sınırları aflması durumunda do¤acak fark sigortalı tarafından
karflılanacaktır.
Her zaman tesisatçı tahmini tamir masrafını ilk önce müflteriye direkt ve flirkete
telefonla bildirecektir.
Sigortalı tahmini masrafı kabul eder etmez, gerekli dökümanı imzalayacak toplam
masrafın, 250 TL’ye kadar olan kısmını flirket karflılayacak, 250 TL’yi aflan kısmını
sigortalı direk teknik servis elemanına ödeyecektir.
Sigortalının tahmini tamir masrafını kabul etmemesi durumunda, onarım mümkün
oldu¤u hallerde, tamirat 250 TL sınırına kadar yapılacaktır.
1.1.3.‹stisnalar
a.
Konut içinde sıhhi tesisat, sabit su tesisatı, kalorifer tesisatı, kanalizasyon ve pis
su tesisatı dıflında her türlü parçanın tamiri.
b.
Konutun içerisinde her türlü kaçak, sızıntı ve ıslanmadan dolayı meydana gelen
hasarın tamiri, tesisat (tesisat veya di¤er donanımların hasarı veya kırılmasından
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c.
d.

kaynaklanmıfl olsa bile).
Su borularına ba¤lı her türlü eletrikli ev eflyası, klima, ısıtıcılar, su ısıtıcıları, sıhhi
malzemenin de¤iflimi veya tamiri.
Sigortalının veya üçüncü flahısların tarafların mülkiyetlerinde hasara neden olan,
konut’a ait sabit tesisat / donanımdaki hasar. Binaya veya üçüncü taraflara ait
tesisat sigortalının bölgesinde olsa bile konut’a ait olarak kabul edilmeyecektir.
Kanalizasyon veya pis su tesisatlarının tıkanması.
Sonradan ilave edilen sıva üzeri tesisat teminat dıflıdır.

e.
f.
1.2. Elektrik
1.2.1.Müflteriye ait konut içindeki elektrik tesisat, direkt konuta ait elektrik sigortasından
bafllayıp elektrik anahtarına (elektrik anahtarı, priz , vb. hariç) kadar ki kısmı kapsar.
Konutta meydana gelen kısa devre konutun dıflındaki, konuta ait sayaç veya kofre
sigorta ve tesisatını etkilemesi durumunda teminat altına alınır.
Müflteriye ait konutun içerisinde, konutun içinden kaynaklanan elektrik tesisatının
bozulması veya hasar görüp çalıflamaz duruma gelmesi halinde, firmamız tesisatı
çalıflır hale getirmek için gerekli acil tamir önlemini yapacak elektriçiyi gönderecektir.
1.2.2.fiirket acil tamir için gerekli ça¤ırma (iflçi ulaflım masrafı) malzeme ve iflçilik
masraflarını karflılayacaktır. fiirket’in herbir olay için sorumlulukları bu poliçenin
1.1.2. bendinde belirtilmifltir.
1.2.3.‹stisnalar
a.
Elektrik anahtarı, lamba, ampul, floresan, duy ve priz gibi elektrik tesisatından
ba¤ımsız tesisatlar.
b.
Elektrikle çalıflan ısıtıcı, ev elektrikli eflyaları veya her türlü cihazdaki hasarın
tamiri.
c.
Konutta veya binada topraklamanın olmamasından veya yetersiz olmasından
kaynaklanan arıza ve hasarın tamiri.
d.
Elektrik tesisatı çok eski ve tamir edilemeyecek durumda ise teminat dıflıdır.
1.3. Anahtar
1.3.1.Herhangi kazai bir sebep veya hırsızlık sonucu kilitlerdeki hasara, anahtarların
çalınması veya kaybedilmesine ba¤lı olarak konuta girilememesi durumunda, fiirket
bu tür tesisatın flartlarının böyle bir tamiratı mümkün kıldı¤ı zaman, konutu daha
ileri hasar veya zarara karflı korumak maksadıyla gerekli acil tamir hizmetini yerine
getirecek bir anahtarcı gönderecektir.
1.3.2.fiirket acil tamir için gerekli ça¤ırma (iflçi ulaflım masrafı) malzeme ve iflçilik masraflarını
karflılayacaktır. fiirket’in herbir olay için sorumlulukları bu poliçenin 1.1.2. bendinde
belirtilmifltir.
1.3.3.E¤er yukarıda (1.3.1.)’de bahsedilen bazı olaylardan dolayı konut’a girmek mümkün
olmazsa fiirket içerden dıflarıya çıkması mümkün olmayan flahısların kurtarılması ile
ilgili 500 TL sınırına kadar olan masrafları da karflılayacaktır.
1.4. Cam iflleri
1.4.1.Konutun dıfl cephesinde bulunan camların hasar görmesi (kırılma veya çatlama)
durumunda, fiirket hasar gören parçayı eski haline getirerek, daha ileri hasar ve
zarara karflı meskeni korumak maksadıyla gerekli acil tamir hizmetini yerine getirecek
bir camcı gönderecektir.
1.4.2.fiirket acil tamir için gerekli ça¤ırma (iflçi ulaflım masrafı) malzeme ve iflçilik masraflarını
karflılayacaktır. fiirket’in herbir olay için sorumlulukları bu poliçenin 1.1.2. bendinde
belirtilmifltir.
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1.5. Doktor veya Ambulans Gönderilmesi
Konutta meydana gelen herhangi bir su basması, yangın ve patlama sonucu yaralanma
durumlarında, fiirket doktorunun kararıyla konuta gidecek ambulansı veya doktor ücretini
sene içinde 3 olaya kadar olay baflına 250 TL olarak karflılayacaktır.
1.6. Uzman Hemflire veya Refakatçi Gönderilmesi
Konutta meydana gelen herhangi bir su basması, yangın ve patlama sonucu yaralanma
durumlarında veya ameliyat sonrası bakım için, konutta Sigortalı’ya bakacak baflka kimse
yok ise, fiirket doktorunun kararıyla konuta gidecek uzman hemflire veya refakatçi ücretini
sene içinde 3 olaya kadar olay baflına 250 TL olarak karflılayacaktır.
1.7. Otel Hizmeti
Konutta meydana gelen bir hasar durumunda konut oturulamaz hale gelir ise ve onarım
24 saati aflarsa, sigortalının talebi ve flirketin onayı ile, en fazla 5 kifli için, 2 güne kadar
günlük kifli baflına azami 100 TL limitli otel masrafları fiirket tarafından karflılanacaktır.
Ancak, seçilecek olan otel konuta en yakın anlaflmalı otel olacaktır. Otelde yapılan telefon,
bar, restaurant, vb. ekstra masraflar sigortalıya aittir.
1.8. Güvenlik fiirketi
Konutta meydana gelen su basması, yangın ve patlama sonucu hasar durumunda, sigortalının
talebi ve flirketin onayı ile, konutu koruma ve gözetim altına alma masrafları fiirket tarafından
karflılanacaktır. Konutun güvenli¤i sa¤lanıncaya kadar yılda bir kereye mahsus olmak üzere
maksimum 2 gün hizmet verilir.
1.9. Acil Mesajların ‹letilmesi
Sigortalının talebi üzerine fiirket, yukarıdaki maddeler kapsamındaki konularla ilgili olarak
acil veya gerekli mesajların iletilmesini sa¤layacaktır.
2. AC‹L‹YET TER‹M‹
“Aciliyet” terimi hasarın derhal tamiri ihtiyacı ve afla¤ıda belirtilen standartlara ba¤lıdır.
2.1. Tesisat
Sigortalının veya üçüncü flahısların tarafların mülkiyetlerinde hasara neden olan, konut’a
ait sabit tesisat / donanımdaki hasar. Binaya veya üçüncü taraflara ait tesisat sigortalının
bölgesinde olsa bile konut’a ait olarak kabul edilmeyecektir.
2.2. Elektrik
Hasarın merkezi konutun içinde bulundu¤u sürece, konut elektrik tesisatının herhangi
yerindeki elektrik kesintisi.
2.3. Anahtar
Baflka hiçbir girifl yolunun olmaması durumu, acil servis veya anahtarcı müdahalesini
gerektiren sigortalının binaya giriflini engelleyen her türlü risk.
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2.4. Cam ‹flleri
Hasarın her türlü üçüncü taraf saldırgan hareketleri veya çevre kazalarına karflı konutun
korunmasını zaafa düflürdü¤ü hallerde, camların veya pencere sistemine ait her türlü dikey
cam yüzeyin kırılması.
3. GENEL ‹ST‹SNALAR
1. Maddede bahsedilen özel istisnaların yanında, bu sigorta dolaylı veya dolaysız olarak
afla¤ıda belirtilen hususların sonucu meydana gelen bedensel ve maddi zararları kapsamaz.
3.1. Sigortalı tarafından kasıtlı olarak meydana getirilen hasarlar.
3.2. Mücbir sebepler (do¤al felaketler), dolaylı veya dolaysız savafl, iç savafl, silahlı
çatıflma, ayaklanma, isyan, kargafla, grev, toplum veya devlet nizamının güvenli¤ini
etkileyecek her türlü ihtimalden dolayı meydana gelen hasarlar.
3.3. Deprem, volkanik patlama, sel veya her türlü çevresel kaza.
3.4. fiirketin ön onayı veya kabulu olmaksızın sigortalı tarafından yapılan harcamalar.
3.5. Daha önceden mevcut olan herhangi bir tıbbi durum, intihar veya intihar teflebbüsü,
akıl hastalı¤ı.
4. H‹ZMETLER‹N DÜZENLENMES‹
Sa¤lanan acil hizmetler, fiirket tarafından yönlendirilecek hizmet noktaları veya profesyonel
flirketler tarafından yerine getirilecektir.
fiirket, her türlü makul kontrolu dıflındaki hallerin veya hizmet birimlerinin kendi kontrolleri dıflındaki
ola¤anüstü, öngörülemeyen durumlar veya çevresel kazalar sonucu tamamen meflgul olması
veya en yakın yerde hazır bulunamamalarının sonucu olarak, kendi namına yaptırım
uygulayamayaca¤ı hiçbir do¤rudan hizmeti sa¤lamayacaktır.
Bununla beraber, bu durumlarda, fiirket ilave sigorta kapsamından yararlanmak için fiirketin
ön onayını alan sigortalı tarafından yapılacak harcamaları tazmin etmeye zorunlu olacaktır.
Böyle bir durumda fiirket her bir olay için madde 1’de belirtilen azami tutara kadar olan
harcamaları geri ödeyecektir.
Tamamen, sa¤lanan hizmetler fiirket tarafından bizzat görevlendirilen flirketler, hizmet birimleri
veya profesyoneller tarafından yerine getirilmek zorundadır, aksi takdirde sigortalı oluflan
masrafları ödeyecektir.
5. PROFESYONEL EV H‹ZMETLER‹ ORGAN‹ZASYONU
fiirket tarafından yönlendirilecek ve kontrol edilecek, flirketler ve profesyonellerin oluflturaca¤ı
bir hizmet a¤ı, müflterinin talepleri sonucu do¤acak tamirat ifllemlerini, bitirilene ve müflteri
memnuniyeti sa¤lanana kadar yerine getirecektir.
Acil hizmetlerin düzenlemesi ile ilgili olmayan her türlü durum için, fiirket Sigortalı’nın iste¤i
üzerine, afla¤ıda belirtilen konularda hizmet ve tamiri verebilecek profesyonelleri veya hizmet
birimlerini mesai sattleri içinde konuta gönderecek ve bilgi sa¤layacaktır.
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Ev yardım organizasyon hizmetlerinde ba¤lantı flirket tarafından sa¤lanacak, alınacak hizmetlerle
ilgili masraflar Sigortalı tarafından ödenecektir. Tavsiye edilen servis biriminden hizmet alıp
almamak Sigortalı’nın iste¤ine ba¤lıdır. Alınan hizmetlerle ilgili do¤abilecek sorunlardan hizmeti
do¤rudan sa¤layan servis birimi sorumlu olacaktır.
fiirket, her türlü makul kontrolu dıflındaki hallerin veya hizmet birimlerinin kendi kontrolleri dıflındaki
ola¤anüstü, öngörülemeyen durumlar veya çevresel kazalar sonucu tamamen meflgul olması
veya en yakın yerde hazır bulunamamalarının sonucu olarak, kendi namına yaptırım
uygulayamayaca¤ı hiçbir do¤rudan hizmeti sa¤lamayacaktır.
Su / Sıhhi Tesisat / Kalorifer Tesisat ‹flleri (Do¤algaz Tesisatı hariç)
Su, sıhhi ve kalorifer tesisatının (do¤algaz tesisatı hariç) tamiri için hasar alanının kırımı, atımı
ve tamirini kapsar.
Fayans / Kalebodur
Fayans, kalebodur, karo ve çini gibi ıslak zeminlerin kırımı, atımı ve kapatılma ifllerini kapsar.
Elektrik
Elektrik, telefon, bilgisayar hatları gibi iflleri kapsar.
Çelik/Ahflap/Alümünyum/PVC kapı-pencere-do¤rama tamir ‹flleri
Hasar gören çelik, ahflap, alüminyum ve pvc kapı, pencere, kepenk, korkuluk vb ifllerin tamirini
ve gerekiyorsa de¤iflim ifllerini kapsar.
Boya
Her türlü boya ve izolasyon ifllerini kapsar.
Cam
Kırılan her türlü camın de¤ifltirilmesi ifllerini kapsar.
Sıva / Duvar ‹flleri
Sıva, beton, flap ve tu¤la-biriket türü duvar tamir ifllerini kapsar.
Alçıpan / Kartonpiyer ‹flleri
Alçıpan / kartonpiyer tamiri ve yenilenmesi ifllerini kapsar.
Yer Döfleme Ahflap ‹flleri (Parke, Halıfleks, Mineflo, Lambiri Ahflap Kaplama vb.)
Her türlü parke, halıfleks, mineflo, muflamba gibi yer kaplama malzemelerinde ortaya çıkacak
hasarın tamiri ve de¤iflimini kapsar. Halı vb. eflyalar kapsam dıflıdır. Yer-Duvar lambiri ahflap
kaplama, pencere ve kapı gibi ahflap ifllerinin tamiri ve yenilenmesini kapsar. Her türlü dolap,
ahflap eflya vb. parçaların tamiri veya yeniden yapılması kapsam dıflıdır.
PVC / Demir / Alüminyum Do¤rama ‹flleri
Kapı, pencere, panjur, dükkan kepenkleri gibi kısımların tamiri ve yenilenmesini kapsar.
Tavan Kaplama / Asma Tavan ‹flleri (Taflyünü vb.)
Tavan veya asma tavan kaplama malzemelerinde ortaya çıkacak tamir ve de¤ifltirme ifllerini
kapsar.
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Çatı / Dere tamir ‹flleri
Her türlü çatıda ortaya çıkabilecek hasarların tamirini veya direne iflini yapan dere ve oluk
tamiri ve bakımını kapsar.
6. B‹LG‹ ve ORGAN‹ZASYON SERV‹S‹
Bilgi ve organizasyon servislerinde ba¤lantı flirket tarafından sa¤lanacak, alınacak hizmetlerle
ilgili masraflar Sigortalı tarafından ödenecektir. Tavsiye edilen servis biriminden hizmet alıp
almamak Sigortalı’nın iste¤ine ba¤lıdır. Alınan hizmetlerle ilgili do¤abilecek sorunlardan hizmeti
do¤rudan sa¤layan servis birimi sorumlu olacaktır. Bu hizmetler Türkiye’de geçerli olacaktır.
A. ORGAN‹ZASYON H‹ZMETLER‹
1.

Turistik Bilgiler
fiirket, Sigortalı’nın iste¤i do¤rultusunda seyahatler, ülkeye girifl ile ilgili yasal zorunluluklar,
gümrük ifllemleri ve sa¤lık koflulları hakkında bilgi sa¤layacaktır. Seyahat acentaları, turizm
ofisleri, turist rehberleri, turizm polisi, büyükelçilik ve konsolosluklar, vize ve pasaport ifllemleri
ile ilgili bilgi verilecektir.

2.

Yol, kaza ve hava durumu bilgileri
Sigortalı’nın talebi üzerine Türkiye’de yol ve kaza durumu, otomotiv yetkili servis ve bayileri
hakkında bilgi sa¤layacaktır.

3.

Sa¤lık kuruluflları ile ilgili bilgiler
Sigortalı’nın talebi üzerine hastane, doktor, hemflire, nöbetçi eczane ve ambulans flirketleri
ile ilgili adres ve telefon numaraları verilecek, cenaze nakli ve defin organizasyonu da
dahil olmak üzere mümkün olabilen durumlarda ilgili organizasyonlar yapılacaktır.

4.

Ulaflım araçları ile ilgili bilgiler
Sigortalı’nın talebi üzerine havayolu flirketleri, denizcilik iflletmeleri, karayolu flirketleri, yat
iflletmeleri, demiryolları seferleri, rent a car flirketleri (profesyonel sürücü hizmeti) ile ilgili
adres ve telefon bilgileri verilecek, bu hizmetlerle ilgili mümkün olabilen durumlarda
rezervasyon yapılacaktır.

5.

Döviz kurları bilgileri
Sigortalı’nın talebi üzerine son 5 yıla ait döviz kurları bilgileri verilecektir.

6.

Restoranlar ve e¤lence merkezleri hakkında bilgi
Sigortalı’nın talebi üzerine çeflitli restoran ve e¤lence merkezleri hakkında adres ve telefon
ile birlikte detaylı bilgi verilecek ve mümkün olabilen durumlarda rezervasyon yapılacaktır.

7.

Konaklama ile ilgili bilgi
Sigortalı’nın talebi üzerine farklı türdeki konaklama imkanları ile ilgili bilgi verilecek ve
mümkün olabilen durumlarda rezervasyon yapılacaktır.

8.

Kültürel aktiviteler hakkında bilgi
Sigortalı’nın talebi üzerine opera, bale, konser, fuar, festival, tiyatro ve sinema ile ilgili
bilgiler verilecek ve mümkün olabilen durumlarda rezervasyon yapılacaktır.
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9.

Hayvan bakımı ile ilgili bilgiler
Sigortalı’nın talebi üzerine veteriner, hayvan hastaneleri ve hayvan bakımı ile ilgili bilgiler
verilecek ve münkün olabilen durumlarda bu hizmetler ile ilgili organizasyon yapılacaktır.

10. Özel günler için organizasyon
Do¤um günü, yıldönümleri, karne alma, seminer gibi durumlarda ilgili firmalar ile ilgili bilgi
verilecek ve mümkün olabilen durumlarda organizasyon yapılacaktır.
11. Yafllılar ve çocuklar için bakım hizmetleri
Sigortalı’nın talebi üzerine yafllılar ve çocukların bakımı ile ilgili hizmet veren firmalar
hakkında bilgi verilecek ve mümkün olabilen durumlarda organizasyon yapılacaktır.
12. Tercüme hizmetleri
Tercüme büroları ve tercümanlık hizmetleri ile ilgili bilgi verilecek ve mümkün olabilen
durumlarda organizasyon yapılacaktır.
13. Çiçek gönderme hizmetleri
Türkiye ve yurtdıflı için çiçek gönderme hizmetlerinin organizasyonu yapılacaktır.
14. Kurye ve Kargo hizmetleri
Kurye ve kargo hizmetleri ile ilgili her türlü organizasyonun yapılması sa¤lanır. Kurye bedeli
Sigortalı’ya aittir.
15. Di¤er bilgi hizmetleri
Jandarma, belediye, bakanlıklar, müsteflarlıklar, valilikler, adliyeler, devlet ve SSK hastaneleri,
askerlik flubeleri, bankalar, basın kuruluflları, dernekler, savcılıklar, emniyet müdürlükleri,
gazeteler, haber ajansları, meslek odaları, ifl ve iflçi bulma müdürlükleri vs. telefon ve
adresleri.
B.

AMBULANS H‹ZMETLER‹

1.

Bir Hastane Biriminden Di¤erine fiehir içi Taflımacılı¤ı
Sigortalı’nın durumu, aynı flehir içindeki baflka bir hastane birimine ambulans ile taflınmasını
gerektiriyorsa, Anadolu Sigorta Organizasyon Hizmetleri Merkezi bu taflımayı, e¤er
gerekiyorsa tıbbi gözetim altında da olmak üzere, düzenler ve kontrol eder.

2.

fiehirlerarası Taflımacılık
Sigortalı’nın durumu, baflka bir flehirdeki bir hastane birimine taflınmasını gerektiriyorsa,
Anadolu Sigorta Organizasyon Hizmetleri Merkezi bu taflımayı en uygun olanaklar kullanarak
düzenler ve kontrol eder. Bu taflıma gereken bakımı sa¤layacak en yakın ve en iyi donanımlı
hastane birimine, e¤er gerekiyorsa tıbbi gözetim altında da olmak üzere yapılacaktır.
•
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Anadolu Sigorta Organizasyon Hizmetleri Merkezi, hiçbir durumda acil yardım
birimlerinin yerine geçmeyecektir. Sunulan hizmet ikincil yardım olarak verilecektir.

GENEL ‹ST‹SNALAR
fiirket, afla¤ıdaki nedenler ile hizmetin verilememesinden sorumlu olmayacaktır.
1. Mücbir sebepler (do¤al felaketler), dolaylı veya dolaysız savafl, iç savafl, silahlı çatıflma,
ayaklanma, isyan, kargafla, grev, toplum veya devlet nizamının güvenli¤ini etkileyecek her
türlü ihtimalden dolayı meydana gelen durum.
2. Deprem, volkanik patlama, sel veya her türlü çevresel kaza.
3. Özel ve nitelikli ifllerin fiirket tarafından sahip oldu¤u hizmet birimi flebekesi içinde yer
almadı¤ı ifl kalemlerinin gerekti¤i haller.
4. Özel ve nitelikli malzeme tedariki gerekti¤i haller.
5. fiirket, her türlü makul kontrolu dıflındaki hallerin veya hizmet birimlerinin kendi kontrolleri
dıflındaki ola¤anüstü, öngörülemeyen durumlar veya çevresel kazalar sonucu tamamen
meflgul olması veya en yakın yerde hazır bulunamamalarının sonucu olarak, kendi namına
yaptırım uygulayamayaca¤ı hiçbir do¤rudan hizmeti sa¤lamayacaktır.
7. KONUT
Konut terimi; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yer alan, Sigorta fiirketi tarafından Ferdi Kaza
poliçesi ile teminat altına alınmıfl Sigortalı’nın, poliçede belirtece¤i adreste bulunan, ticari olarak
kullanılmayan, kiralama yoluyla veya mülkiyeti kendisinde olmak üzere daimi olarak ikamet
etti¤i/ettirdi¤i daire, müstakil villa ve evler (yalnız birden fazla kattan oluflan apartman ve
binalar hariç) “KONUT” olarak anılacaktır.
8. OLAY
Tesisat/Elektrik ‹flleri için OLAY, poliçe flartları dahilinde tanımlanan “tesisat” üzerinde meydana
gelen bir hasar anlamına gelmektedir. Bu hasara ba¤lı veya bu hasarın sonucu olarak tesisatta
yapılacak her bir tamirat farklı bir olay olarak de¤erlendirilecek ve ayrı bir dosya açılacaktır.
Cam ‹flleri için OLAY, kırılan herbir yekpare camın takılması anlamına gelmektedir.
Çilingir ‹flleri için OLAY, herbir kilidin açılması anlamına gelmektedir.
9. YÖNTEM
Bütün acil ve ba¤lantı hizmetleri yılın 365 günü, 24 saat olarak telefonla fiirket’ten istenmesi
gerekir. fiirket acil hizmetler için derhal ve ba¤lantı hizmetleri için mesai saatleri içinde çözüm
sa¤layacaktır. E¤itilmifl operatör sigortalıya talebinin ayrıntılarının yanında tam isim ve adres,
polıçe numarası ve telefon numarası gibi bazı ayrıntıları soracaktır.
Sigortalının fiirkete istedi¤i hizmet ve bunun takibini bilgisayara kaydetme yetkisini verdi¤i
telefon konuflmaları, talebin tebli¤i (ihbarı )olarak kabul edilecektir.
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