
KOBİ Paket Sigorta Poliçesi; 
yangından su baskınına, 
depremden hırsızlığa kadar 
pek çok riske karşı işletmenizi 
sigortalıyor. Binanız ve 
işletmenizdeki dekorasyonlar, 
makineler, demirbaşlar, elektronik 
cihazlar gibi kıymetlerin yanında; 
size ve üçüncü şahıslara ait 
emtia, camlar, reklam panosu/
totem ile  işletmenizde bulunan 
nakit paranız ve kıymetli evrakınız 
da aynı şekilde güvence altına 
alınıyor. Çalışanlarınızı unutmadık, 
çalışanlara ait özel eşyalar da
bu poliçe ile teminat altında.
Üstelik Acil Sağlık Paketi ve 
Anadolu Hizmet İşyeri Yardım 
asistans hizmetleriyle size en 
geniş kapsamlı çözümü sunuyor, 
iş yaşamınızı kolaylaştırıyor.
Onca yıllık emeğinizin bir anda
yok olup gitmesini istemiyorsanız 
siz de işletmenizi KOBİ Paket 
Sigorta Poliçesi ile teminat 
altına alın, başa dönme korkusu 
yaşamayın.

ANADOLU HİZMET İŞYERİ YARDIM

0850 724 0850 numaralı Anadolu Hizmet ve Hasar 
İşlemleri Hattı’nı arayarak, 7 gün 24 saat boyunca 
aşağıdaki hizmetlerden yararlanabilirsiniz:
• Su, sıhhi tesisat tamiri • Elektrik tesisatı 
arızalarının tamiri • Dış cephe camlarının değişimi 
• Çilingir, anahtar işleri • İşyerinde kalan kişilerin 
kurtarılması • Hasar durumunda işyerinin güvenliği 
için “Güvenlik Şirketi” temini • İşyerinde meydana 
gelen bir hasar nedeniyle ortaya çıkan seyahat 
masraflarının karşılanması • Vefat halinde 
cenaze nakli • Sigortalı faturalarının ödenmesi 
organizasyonu • Profesyonel işyeri hizmetleri 
organizasyonu • Bilgi ve Organizasyon Servisi.

Genel Müdürlük ve  
Bölge Müdürlüklerimize  

artık tek numaradan ulaşabilirsiniz.

0850 744 0 744

Anadolu Hizmet ve Hasar İşlemleri Hattı
0850 724 0850

GENEL MÜDÜRLÜK
 bilgi@anadolusigorta.com.tr 

 0850 744 0 745

Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü
 bolge02@anadolusigorta.com.tr 

 0850 744 0 746

Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü
 bolge03@anadolusigorta.com.tr

 0850 744 0 747

Marmara Bölge Müdürlüğü
 bolge04@anadolusigorta.com.tr 

 0850 744 0 748

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü
 bolge05@anadolusigorta.com.tr

 0850 744 0 749

Orta Karadeniz Bölge Müdürlüğü
 bolge06@anadolusigorta.com.tr

 0850 744 0 750

Karadeniz Bölge Müdürlüğü
 bolge07@anadolusigorta.com.tr

 0850 744 0 751

Akdeniz Bölge Müdürlüğü
 bolge08@anadolusigorta.com.tr

 0850 744 0 752

İstanbul Bölge Müdürlüğü
 bolge11@anadolusigorta.com.tr

 0850 744 0 753

Kadıköy Bölge Müdürlüğü
 bolge12@anadolusigorta.com.tr

 0850 744 0 754

Kıbrıs Şubesi
 bolge50@anadolusigorta.com.tr
)(0392) 227 95 95 

 (0392) 227 95 96
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ANADOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ 

0850 744 03 03 numaralı telefonu arayarak,
acil sağlık hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. 
Anadolu Acil Sağlık Hizmetleri, kapsamlı bir 
sağlık hizmeti olarak sunulmaktadır. Bu hizmet 
kapsamında kara ambulansına ilave olarak hava 
ve deniz ambulansı da sağlanmaktadır. Ambulans 
ise sadece sağlık kuruluşlarına sevk eden bir araç 
olmayıp, devamlı hizmet (tam gün) vermek üzere, 
yoğun bakım donanımlı, en gelişmiş haberleşme 
teknolojisi ile donatılmış olup gereken durumlarda 
acil müdahale yapabilecek hekim, anestezi 
teknisyeninden oluşan bir ekip hizmet için
hazır bulunmaktadır. 
Bu hizmetten sigortalı bireysel/tüzel kişiler ve aynı 
işyerinde Sosyal Sigortalar Kanunu’na bağlı olarak 
çalışan ve işyerinde bulunan kişiler, işyerinde 
bulundukları sürece yararlanabilmektedir. Ayrıca, 
sigortalı işyerinde Sosyal Sigortalar Kanunu’na bağlı 
olarak çalışan kişiler, görev icabı sigortalı işyeri 
dışında bulunmaları hallerinde de bu hizmetten 
faydalanabilmektedir. 

RİSKLERİNİZ İÇİN EN KAPSAMLI ÇÖZÜM
• Yangın, yıldırım, infilak • Yer kayması
• Yer kayması ek teminatı (civar kazılar sonucu 
oluşabilecek hasarlar) • Deprem • Sel veya su 
baskını • Fırtına • Duman • Kar ağırlığı
• Kara/Hava/Deniz taşıtları çarpması • Enkaz 
kaldırma masrafları • Dahili su • İzolasyon 
yetersizliği veya sprinkler sızıntısı sonucu oluşan 
su hasarları • Hırsızlık • Bina sabit tesisat hırsızlığı 
• Nakit para ve kıymetli evrak hırsızlığı • Taşınan 
para hırsızlığı • Emniyeti suistimal • İş durması
• Alternatif işyeri değişikliği masrafları • Geçici 
adres nakil • Yangın mali sorumluluğu • Kira 
kaybı • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, 
kötü niyetli hareketler, terör • Çalışanlara ait özel 
eşyalar • Cam ve reklam panosu kırılması

• Cam kırılmasına bağlı gıda bozulması*
• Makine kırılması • Makine kırılması hasarları 
sonucu soğutucu cihazlarda ürün bozulması*
• Elektronik cihaz • İşveren sorumluluk*
• Üçüncü şahıs sorumluluk* • Çocuk bakım 
hizmeti* • Ürün sorumluluk* • Asansör, yürüyen 
merdiven sorumluluk* • Su arıtma hasarları*
• Garaj mali sorumluluk ve valet parking*
• Ferdi kaza • Eksik sigorta klozu • Hukuksal 
koruma • Anadolu acil sağlık hizmetleri
• Anadolu hizmet işyeri yardım.

(*) Bu teminatlar belirli faaliyet konuları için 
verilmektedir. Lütfen acentenize danışınız.

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.

Cam Kırılmasına Bağlı Gıda Bozulması
Sigortalı yerde bulunan, içinde gıda maddesi 
muhafaza edilen camdan mamul her türlü vitrin, 
tezgah, dolap vb. camının kırılması neticesinde 
gıda mamullerinde meydana gelebilecek zararlar 
teminata dahil edilmiştir.

Soğutucu Cihazlarda Ürün Bozulması
Sigortalı yerde bulunan, otomatik olarak devreye 
girebilecek ve düzenli olarak bakımları yapılan bir 
jeneratöre bağlı olarak çalışan soğutucu cihazların 
zarar görmesi ve bu nedenle içinde bulunan 
gıda maddelerinin kurtarılamayacak derecede 
hasarlanmaları teminat altına alınmıştır.

Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk*
İşin yürütülmesi sırasında meydana gelen bir olay 
sonucunda, sigortalının sorumlu tutulabileceği 

bedensel zararlar ile mal/eşya zararlarından 
kaynaklanabilecek tazminat taleplerine karşı 
teminat sağlar.

Makine Kırılması/Elektronik Cihaz
Bu teminat işletmede bulunan makinelerin/
elektronik cihazların arızalanması, işçilerin yanlış 
kullanımı, bakımı, yer değiştirmesi vb. sebeplerle 
hasar görmesi sonucu oluşabilecek tazminat 
taleplerine karşı teminat sağlar.

Ürün Sorumluluk*
Sigortalının ürettiği veya sattığı ürünün kullanılması 
sonucunda, sigortalının sorumlu tutulabileceği 
bedensel zararlar ile mal/eşya zararlarından 
kaynaklanabilecek tazminat taleplerine karşı 
teminat sağlar.

Ferdi Kaza
Poliçede sigortalı olarak belirtilen kişilerin ani ve 
beklenmedik bir kaza sonucu yaralanması, vefat 
etmesi, sakat kalması risklerine karşı teminat 
sağlar.

İşveren Sorumluluk*
İşyerinde meydana gelebilecek iş kazaları 
sonucunda işverene Sosyal Sigortalar Kanunu’na 
bağlı çalışanlar ve/veya hak sahipleri tarafından 
gelebilecek tazminat taleplerini karşılar.

Taşınan Para
Sigortalının çalıştırdığı personelin, işyeri ile 
ilgili olarak para taşıması esnasında meydana 
gelebilecek kaza, gasp ve hırsızlık olayları 
sonucundaki maddi kayıp ve zararları karşılar.

Emniyeti Suistimal
Sigortalının emrinde ve hizmetinde çalıştırdığı 
kişilerin, sigortalıya ait para ve kıymetli evrakını 
veya para ile ölçülebilen mallarını çalmak, 
zimmetine geçirmek, hile ve dolandırıcılık veya 

sahtekarlık yolu ile bunlara sahip olmak suretiyle 
yapacakları emniyeti suistimal halleri neticesinde 
sigortalının uğrayabileceği zarar teminat altına 
alınmaktadır.

Çocuk Bakım Hizmeti*
İşletme tarafından sağlanan çocuk bakım (baby-
sitter) hizmeti nedeniyle işletme müşterilerinin 
maruz kalacakları bedeni ve maddi zararlar sonucu 
sigortalıya düşecek hukuki sorumluluklar teminata 
dahil edilmiştir.

Asansör, Yürüyen Merdiven Sorumluluk*
Üçüncü şahıslara karşı mali mesuliyet sigortası 
3.B.1. maddesi aksine, asansör ve yürüyen 
merdivenlerin üçüncü kişilere verecekleri zararlar 
sonucu meydana gelecek sorumluluklar teminat 
kapsamına dahil edilmiştir.

Garaj Mali Sorumluluk ve Valet Parking* 
Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası 
Genel Şartları’nın 3.A.8-a maddesi aksine işletme 
otoparkına ya da park edilmek üzere işletme 
görevlilerine bırakılan araçların işletme görevlileri 
tarafından park edilmesi, yer değiştirilmesi 
sırasında işletme görevlilerinin müşteri araçlarına 
verebilecekleri zararlar dolayısıyla sigortalıya 
düşecek hukuki sorumluluklar poliçenizde belirtilen 
limit ile teminata dahil edilmiştir.

(*) Bu teminatlar belirli faaliyet konuları için 
verilmektedir. Lütfen acentenize danışınız.
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