
AVM Paket Sigortası Teminatlar 

Anadolu AVM Paket Sigortasının tek poliçeyle otomatik olarak sunduğu güvenceler; 

 Yangın, yıldırım, infilak 

 Yer kayması 

 Yer kayması ek teminatı-civar kazılar 

sonucu oluşan hasarlar 

 Deprem 

 Enkaz kaldırma masrafları 

 Fırtına 

 Duman 

 Kar ağırlığı   

 Sel, su baskını 

 Dahili su 

 Sprinkler sızıntısı sonucu oluşan dahili su 

hasarları 

 İzolasyon yetersizliği sonucu oluşan 

dahili su hasarları 

 Kara/hava/deniz taşıtları çarpması 

 İş durması  

 Alternatif işyeri değişikliği masrafları 

 Kira kaybı  

 Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri 

kötü niyetli hareketler, terör 

 Hırsızlık 

 Bina sabit tesisat hırsızlık 

 Nakit para ve kıymetli evrak hırsızlıığı 

 Taşınan para hırsızlığı 

 Emniyeti suiistimal 

 Geçici adres-nakil 

 Yangın mali sorumluluğu 

 Cam ve reklam panosu kırılması 

 Makine kırılması 

 Makine kırılması hasarları sonucu soğutucu 

cihazlarda ürün bozulması 

 Elektronik cihaz 

 Çalışanlara ait özel eşyalar 

 İşveren sorumluluk 

 Üçüncü şahıs sorumluluk 

 Asansör, yürüyen merdiven sorumluluk 

 Çocuk bakım hizmeti 

 Garaj mali sorumluluk ve valet parking 

 Su arıtma hasarları 

 Bedeni zararlar 

 Ferdi kaza 

 Fiziki zararlar  

 Eksik sigorta klozu 

 Enflasyon koruması 

 Hukuksal koruma 

 Anadolu Acil Sağlık Hizmetleri 

 Anadolu Hizmet İşyeri 

Anadolu AVM Paket Sigorta Poliçesi ile uygun fiyat ve geniş teminatlarla otomatik olarak sunulan 

bazı özel avantajlar şunlardır: 

Sprinkler Sızıntısı  
(Sadece Anadolu Sigorta'da limitsiz!) 

Sprinkler tesisatından kaynaklanan hasarlar, Yangın Sigortası Genel Şartları – Dahili Su klozu 

kapsamında teminata dahildir. 

İzolasyon Yetersizliğinden Kaynaklanan Hasarlar  

(Sadece Anadolu Sigorta'da 500.000 TL limit ile) 

İzolasyon yetersizliği ve/veya kaybı nedeniyle yağmur ve kar sularının binanın dış cephe veya 

terasından (yer süzgeci bulunan) veya pencere, kapı ve pervazlarından (açıklarından) sızması 

ve/veya girmesi neticesi ile yakın sebebi derz kaynaklı olan hasarlar teminat kapsamına dahil 

edilmiştir. 

Eksik Sigorta Klozu 

Yangın Sigortası Genel Şartları dahilinde, sigorta sözleşmesi kapsamında olabilecek herhangi bir 

hasar sonucu ödenecek azami tazminat poliçede yazılı sigorta bedelleri ile sınırlı olmaktadır. Kısmi 



hasarlarda ise, poliçede belirtilen sigorta bedeli ile sigorta değeri arasındaki fark % 10 veya daha 

az ise eksik sigorta uygulanmamaktadır. 

Çalışanlara Ait Özel Eşyalar  

İşyeri çalışanlarına ait özel eşyalar teminata dahil edilmiştir.  

Asansör, Yürüyen Merdiven Sorumluluk  

Asansör ve yürüyen merdivenlerin üçüncü kişilere verecekleri zararlar sonucu meydana gelecek 

sorumluluklar teminat kapsamına dahil edilmiştir. 

Fiziki Zararlar Teminatı 

Sigortalı kıymetlerde bu poliçe ile verilen teminatlar dışında devrilme, çarpma, kırılma, düşme 

sonucu oluşacak hasarlar teminat altına alınmıştır. 

 


