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İNDİRİMLER
Ürün Çokluğu İndirimi
Birden fazla konut poliçeniz olması durumunda %10 oranında 
“ürün çokluğu indirimi” uygulanır.

Hasarsızlık İndirimi
Hasarsız geçen yılın ardından %30 oranında 
“hasarsızlık indirimi” uygulanır. 

Hasarsızlık İndirim Transferi
Başka bir sigorta şirketinde konut poliçeniz varsa ve son bir yıl 
içerisinde herhangi bir hasara maruz kalmamışsanız
 %30 oranındaki hasarsızlık indiriminden yararlanabilirsiniz. 

ANADOLU HİZMET KONUT YARDIM

0850 724 08 50 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 
• Çilingir, anahtar işleri • Konutta kalanların kurtarılması 
• Dış cephe camlarının değişimi • Doktor veya ambulans hizmeti 
• Uzman hemşire veya refakatçi gönderilmesi • Hasar durumunda 
konutunuz oturulamaz hale geldiğinde veya hırsızlık 
hasarlarında “Otel Hizmeti” • Hasar durumunda konutun 
güvenliği sağlanıncaya kadar “Güvenlik Şirketi” temini 
• Evde meydana gelen bir hasar nedeniyle ortaya çıkan seyahat 
masraflarının karşılanması • Birinci derece aile üyesinin ölümü 
veya ciddi hastalığı sonrası meydana gelen seyahat 
masraflarının karşılanması • Hastanede yatma durumunda 
yardım • Profesyonel ev hizmetleri organizasyonu
• Bilgi ve organizasyon servisi

                            GENEL MÜDÜRLÜK
0850 744 0 745

bilgi@anadolusigorta.com.tr

İstanbul Bölge Müdürlüğü
0850 744 0 753

istanbulbolge@anadolusigorta.com.tr

Kadıköy Bölge Müdürlüğü
0850 744 0 754

kadikoybolge@anadolusigorta.com.tr

Akdeniz Bölge Müdürlüğü
0850 744 0 752

akdenizbolge@anadolusigorta.com.tr

Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü
0850 744 0 747

batianadolubolge@anadolusigorta.com.tr

Orta Karadeniz Bölge Müdürlüğü
0850 744 0 750

ortakaradenizbolge@anadolusigorta.com.tr

Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü
0850 744 0 746

guneyanadolubolge@anadolusigorta.com.tr

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü
0850 744 0 749

icanadolubolge@anadolusigorta.com.tr

Karadeniz Bölge Müdürlüğü
0850 744 0 751

karadenizbolge@anadolusigorta.com.tr

Marmara Bölge Müdürlüğü
0850 744 0 748

marmarabolge@anadolusigorta.com.tr

Kıbrıs Şubesi
(392) 227 95 95 /         (392) 227 95 96

kibrissube@anadolusigorta.com.tr



RİSKLERİNİZ İÇİN EN KAPSAMLI ÇÖZÜM
• Yangın, yıldırım, infilak • Sel, su baskını • Yer kayması
• Yer kayması ek teminatı-civar kazılar sonucu oluşan hasarlar
• Dolu • Deprem •Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü 
niyetli hareketler, terör • Dahili su • Akvaryum, klima tesisatı ve 
buzdolabındaki arızalar sonucu oluşan dahili su hasarları
• İzolasyon yetersizliği sonucu oluşan dahili su hasarları
• Fırtına •Duman •Kar ağırlığı • Kara/hava/deniz taşıtları 
çarpması • Yangın mali sorumluluğu • Hırsızlık
• Ev eşyası/değerli eşya/ziynet eşyası/bina sabit tesisat
• Sigortalının yanında çalışanlar tarafından yapılacak hırsızlık
• İşveren sorumluluk • Cam ve aynaların kırılması • Hukuksal 
koruma • Elektronik cihaz sigortası • Elektrik arızasına bağlı gıda 
bozulması •Makine kırılması sigortası • Aile destek sigortası  
(ferdi kaza / üçüncü kişilere karşı sorumluluk / kapkaç)
• Enkaz kaldırma masrafları • Yakıt sızması • Kira kaybı
• Eşyanın konut dışında da teminat altında bulunması
• Alternatif ikamet masrafları • Kiracılar için boya-badana vb. 
dekorasyon masrafları • Anadolu hizmet konut asistans
• Anadolu hizmet konut yardım • MiniFIX hizmeti
• Anadolu acil sağlık hizmetleri • Anadolu konut mini onarım 
hizmeti • Halı yıkama / indirimli kuru temizleme hizmeti
• Kombi ve klima bakım hizmeti •Petek temizliği hizmeti

İzolasyon Yetersizliğinden Kaynaklanan Hasarlar 

Aile Destek 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.

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 sonucu 
oluşan hasarlar ile yakın sebebi derz kaynaklı olan hasarlar ve 
çatılarda biriken suların sızması sonucu oluşan hasarlar teminat 
kapsamına dahil edilmiştir.

MİNİFIX HİZMETİ
Konutunuzu taşımanız öncesi ve sonrası ihtiyacınız olabilecek 
aşağıda belirtilen küçük ölçekli montaj, demontaj, onarım 
işlemleri ile ilgili destek ve organizasyon hizmeti alabilir, bu 
kapsamda en fazla 10(on) parçaya kadar montajınızı ücretsiz 
olarak yaptırabilirsiniz.

• 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 dış 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.

KOMBİ VE KLİMA BAKIMI, HALI YIKAMA, 
PETEK TEMİZLİĞİ VE İNDİRİMLİ 
KURU TEMİZLEME HİZMETİ
 
Ev ve salon tipi kombi, klima bakım hizmeti, 6 m2’ye kadar makine
halısı yıkama hizmeti, petek temizliği hizmeti yılda 1 defa ücretsizdir.
Kuru temizleme ve halı yıkama firmaları tarafından verilecek diğer
tüm hizmetlerden, %10’dan başlayan ve % 25’e varan oranlarda
indirimden faydalanabilecektir. Kombi klima bakım hizmeti
kapsamında tamirat işlemlerinde, işçilik ve yedek parçada asgari 
%10 olmak üzere %40'a varan indirim sunulmaktadır.

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, 
Acil Sağlık Paketi ve Konut 
Mini Onarım asistans 
hizmetleriyle size en geniş 
kapsamlı çözümü sunuyor, 
hayatınızı kolaylaştırıyor.

Anadolu Acil Sağlık Hizmetleri, kapsamlı bir sağlık hizmeti olarak 
sunulmaktadır. 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. Ayrıca, sigortalı konutta bulunan
misafirler de, konutta bulundukları süre zarfında bu hizmetten 
faydalanabilmektedir.

KONUT MİNİ ONARIM
Bu hizmet ile Konut Paket Sigorta Poliçesi kapsamında 
“Mini Onarım Hizmetleri” sağlanır. Konut Mini Onarım Hizmeti 
kapsamında sigortalı; mobilya mini hasar onarımı, sert zemin 
onarımı, döşeme ve halı onarımı, leke çıkarma gibi hizmetlerden 
dilediği an yararlanabilmektedir.

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ

(0850) 744 03 03 numaralı 
telefonu arayarak, 7 gün 24 saat 
boyunca acil sağlık hizmetlerinden 
yararlanabilirsiniz:




