EŞYA SİGORTASI:
Anadolu Sigorta Eşya Sigortası ile konut içindeki eşyalar yangından hırsızlığa, depremden su
baskınına kadar pek çok riske karşı koruma altına alındığı gibi, sigortalıların hayatını
kolaylaştıracak ve herhangi bir ek ücret talep edilmeksizin verilen asistans hizmetleri de
sunulmaktadır. Bunlar; konutta meydana gelen hasar sonucu oluşan tesisat ve elektrik
sorunlarının tamiratından, doktor veya ambulans gönderilmesine, otel hizmetine veya konutun
fatura ödemelerine destek vermeye kadar geniş bir yelpazede bulunmaktadır.
Eşya Sigortası kapsamında sunulan teminatlar:
 Yangın, yıldırım, infilak-ev eşyası
 Yangın, yıldırım, infilak-nakit para ve kıymetli evrak
 Yangın, yıldırım, infilak-cam
 Hırsızlık-ev eşyası
 Hırsızlık-nakit para ve kıymetli evrak
 Cam kırılması
 Sel, su baskını
 Dahili su
o Akvaryumlara bağlı olarak gerçekleşecek su hasarları
o Klima tesisatı ve buzdolabına bağlı olarak gerçekleşecek su hasarları
o İzolasyon yetersizliği sonucu oluşan dahili su hasarları
 Fırtına
 Yer kayması
 Duman
 Kar ağırlığı
 Kara/hava taşıtları çarpması
 Yangın mali sorumluluğu
 Deprem-Muhteviyat
 Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör
 Enkaz kaldırma masrafları – Muhteviyat
 Kira kaybı
 Alternatif ikamet değişikliği masrafları
 Eşyaların konut dışında da teminat altında bulunması
 Geçici adres nakil
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 Bina sabit tesisatındaki hırsızlık
 Sigortalının yanında çalışanlar tarafından yapılacak hırsızlıklar
 Boya, badana teminatı
 Yakıt sızması
 Gasp
 Misafir eşyaları
 Yeni değerinden ödeme teminatı
 Eksik sigorta koruması
 Hasarsızlık indirimi
 Anadolu Hizmet Konut Asistans
o Anadolu Hizmet Konut Yardımı
o MiniFix Hizmeti
 Anadolu Acil Sağlık Hizmetleri
 Anadolu Konut Mini Onarım Hizmeti
Kapsamlı Eşya Sigortası ürün paketinde ek olarak aşağıdaki teminatlar da
verilmektedir.
 Enflasyon koruması
 Elektronik cihaz teminatı
o Elektronik cihaz teminatına bağlı gıda bozulması
 Hukuksal koruma
 Aile destek sigortası
o

Ferdi kaza sigortası

o

Üçüncü kişilere karşı sorumluluk sigortası

o

Kişisel eşyalar sigortası

‘Anadolu Hizmet Konut Yardımı’ kapsamında sunulan hizmetler:
Ani ve beklenmedik bir kaza ya da olay sonucu sigortalı konutun su/sıhhi tesisat, elektrik
tesisatı, kapı ve camlarında ortaya çıkabilecek hasarlar ve bunun dışında çok çeşitli konularda,
günde 24 saat, haftanın 7 günü boyunca sizlere sunulan çağdaş bir "acil ve ek hizmetler"
paketidir. Bu paket kapsamında verilen hizmetler:
o Su/Sıhhi Tesisat Tamiri
o Elektrik Tesisatı Tamiri
o Çilingir/Anahtar İşleri Tamiri
2

o Konutta kalan kişilerin kurtarılması
o Dış Cephe Camlarının Değişimi
o Doktor veya ambulans gönderilmesi
o Uzman hemşire veya refakatçi gönderilmesi
o Otel hizmeti
o Hırsızlık Hasarlarında Otel ve Güvenlik Hizmeti
o Güvenlik hizmeti
o Evde meydana gelen bir hasar sebebiyle ortaya çıkan seyahat masraflarının
karşılanması
o Birinci derece aile mensubunun ölümü veya ciddi hastalığı sonrası meydana gelen
seyahat masraflarının karşılanması
o Hastanede yatma durumunda yardım
o Profesyonel ev hizmetleri organizasyonu
o Bilgi ve organizasyon servisi
MiniFix Hizmeti’nde sunulan hizmetler:
MiniFIX, sigortalının konutunu taşıması öncesi ve sonrası ihtiyacı olabilecek ve küçük ölçekli
montaj, demontaj, onarım işlemlerinin sağlandığı destek ve organizasyon hizmetidir.
Beyaz Eşya Montajları: Çamaşır makinası, bulaşık makinası, kurutma makinası, buzdolabı,
derin dondurucu, fırın, ocak, aspiratör ve davlumbaz.
Aksesuar Montajları: Sabunluk, havluluk, kağıtlık, tablo resim, ayna, korniş, stor perde,
yekpare raf.
Kapı ve pencere aksesuar ve Kol/Kilit Montajları: Merkezi sistem içermeyen dıfl kapı
kilit/barel değişimleri, iç kapı kilit değişimleri, güvenlik zinciri veya süngü montajları, kapı
veya pencere kolları.
Avize Montajları: Özel bağlantı gerektirmeyen avize ve aplik montajları.
Elektrik Tesisat Aksesuar Montajları: Elektrik anahtarı, priz, dimmer anahtar, florasan,
elektrik duyu, iç kapı zili ve kapı otomatı.
Anadolu Konut Mini Onarım Hizmeti’nde sunulan hizmetler:
Konut Mini Onarım Hizmeti kapsamında sigortalı; mobilya mini hasar onarımı, sert zemin
onarımı, döşeme ve halı onarımı, leke çıkarma ve su hasarları acil müdahalesi ve kurutma
restorasyonu gibi hizmetlerden dilediği an yararlanabilir.
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Anadolu Acil Sağlık Hizmetleri’nin kapsamı:
Bu hizmet kapsamında; kara ambulansına ilave olarak hava ve deniz ambulansı
sağlanmaktadır. Ambulans sadece sağlık kuruluşlarına sevk eden bir araç olmayıp, devamlı
hizmet (tam gün) vermek üzere, yoğun bakım donanımlı, en gelişmiş haberleşme teknolojisi
ile donatılmış ve gereken durumlarda acil müdahale yapabilecek hekim, anestezi
teknisyeninden oluşan bir ekip bulundurmaktadır. Bu hizmetten sigortalı kişi ile aynı konutta
yaşayan aile bireyleri 7 gün 24 saat ve adres kısıtlaması olmadan (konutta veya konut dışında)
yararlanabilmektedir.
Riskin gerçekleşmesi durumunda müşterilerimiz 0 850 724 0 850 Anadolu Sigorta irtibat
hattını arayarak hasar bildiriminde bulunabileceklerdir.
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