
Konut Paket Sigortası ürünümüz, eviniz ve içindeki eşyaları yangından 

hırsızlığa, depremden su baskınına kadar pek çok riske karşı koruma altına 

alan geniş kapsamlı ve "kişiye özel" bir paket sigorta uygulamasıdır. 

 
Evin ve içerisindeki eşyaların oturulamaz hale geldiği durumlarda, taşınma veya enkaz kaldırma gibi 

giderler sizi mağdur edebilir. Ayrıca evinizde oluşabilecek hasarlar yüzünden kiracınızı taşınmak 

zorunda bırakabilir, bu nedenle kira gelirinizden mahrum olabilirsiniz. Anadolu Sigorta, sunmuş olduğu 

Konut Paket Sigortası ürünü ile sizi buna benzer oluşabilecek birçok yükten kurtarır 

 

Neden Konut Paket Sigortası Almalıyım? 
 
Anadolu Sigorta’nın Konut Paket Sigortası, tek bir poliçe ile birçok durum için güvence sunmaktadır. 

Yangın, deprem, fırtına, sel ve su baskını gibi durumlar sonucu evdeki eşyaların teminat altına 

alınması konut paket sigortasının kapsamındadır. 

 

Konut Paket Sigortası kapsamında sigortalılarımızın hayatını kolaylaştıracak ve herhangi bir ek ücret 

istemeden verilen asistans hizmetlerini de sunuyoruz. Bunlar; konutta meydana gelen hasar sonucu 

oluşan tesisat ve elektrik sorunlarının tamiratından, doktor veya ambulans gönderilmesine, otel 

hizmetine veya konutta kalan kişilerin kurtarılmasına kadar geniş bir yelpazede bulunmaktadır.. 

 

 

 

Anadolu Hizmet Konut Asistans Hizmeti 
 
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. 

 
Kimler Yararlanabilir? 

 

Anadolu Sigorta’dan Konut Poliçesi kapsamında “Anadolu Hizmet” teminatı olan her sigortalı Anadolu 

Hizmet Konut Asistans Hizmeti’nden yararlanabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bu kapsam dahilindeki avantajlı hizmetler şunlardır: 

Teminatlar ve Teminat Limitleri 

Teminat Teminat Limiti 

Su/Sıhhi Tesisat Tamiri 350 TL / yılda 3 defa 

Elektrik Tesisatı Tamiri 350 TL / yılda 3 defa 

Çilingir/Anahtar İşleri Tamiri 350 TL / yılda 3 defa 

Konutta kalan kişilerin kurtarılması 

2.000 TL / her bir 

olayda 

Dış Cephe Camlarının Değişimi 500 TL / yılda 3 defa 

Doktor veya ambulans gönderilmesi 350 TL / yılda 3 defa 

Uzman hemşire veya refakatçi gönderilmesi 300 TL / yılda 3 defa 

Otel hizmeti 

250 TL / Kişi / Gün / 

Maks. 4 Gün 

Hırsızlık Hasarlarında Otel ve Güvenlik Hizmeti 

Poliçede yazılı şartlar 

ile 

Güvenlik hizmeti Maksimum 4 gün 

Evde meydana gelen bir hasar sebebiyle ortaya çıkan seyahat 

masraflarının karşılanması Sınırsız 

Birinci derece aile mensubunun ölümü veya ciddi hastalığı sonrası 

meydana gelen seyahat masraflarının karşılanması Sınırsız 

Hastanede yatma durumunda yardım 300 TL 

Profesyonel ev hizmetleri organizasyonu Bağlantı 

Bilgi ve organizasyon servisi Bağlantı 

 

 

 



MiniFIX Hizmeti 
 
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. 

 
Kimler Yararlanabilir? 

 

Anadolu Sigorta’dan Konut Poliçesi kapsamında “Anadolu Hizmet” teminatı olan her sigortalı MiniFIX 

Hizmeti’nden yararlanabilir. 

 

MiniFIX Hizmeti 
 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. 

  

 

Anadolu Acil Sağlık Hizmetleri 
 
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. 

 

Kimler Yararlanabilir? 

 

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 Mini Onarım Hizmeti 
 
Bu hizmet ile Konut Paket Poliçesi kapsamında "Mini Onarım Hizmetleri" 

sağlanır. Konut Mini Onarım Hizmeti kapsamında sigortalı; mobilya mini 

hasar onarımı, sert zemin onarımı, döşeme ve halı onarımı ve leke çıkarma 

gibi hizmetlerden dilediği an yararlanabilir. 
Kimler Yararlanabilir? 

 

T.C. sınırları dahilinde Anadolu Sigorta’dan Konut Poliçesi sahibi olan her sigortalı Konut Mini Onarım 

Hizmeti’nden yararlanabilir. 

 

 

Kombi ve Klima Bakımı ile Halı Yıkama, İndirimli Kuru 
Temizleme ve Petek Temizliği Hizmetleri 
 
Müşterilerimiz, Konut Paket Poliçesi kapsamında; kombi ve klima bakımı ile 

halı yıkama, indirimli kuru temizleme ve petek temizliği hizmetlerinden 

faydalanabilmektedir. 

 
Kimler Yararlanabilir? 

 

Anadolu Sigorta’dan Konut Poliçesi sahibi olan her sigortalı bu hizmetlerden yararlanabilir. 

 

Kombi ve klima bakımı ile halı yıkama ve petek temizliği hizmet kapsamı 

 

Teminatların tamamı, organizasyonunu şirketimizin yapacağı anlaşmalı kurumlardan alınacak 
hizmetler için geçerli olacaktır. Organizasyonu şirketimiz tarafından yapılmayan hizmetlere ait ödeme 
talepleri karşılanmayacaktır Hizmet alımı için şirketimizin 0850 744 0 744 ve 0850 724 0 
850 numaralı çağrı merkezinin aranarak randevu alınması yeterli olacaktır. 
 

1- HALI YIKAMA VE İNDİRİMLİ KURUTEMİZLEME HİZMETİ 

 

Halı yıkama teminatı, yılda 1 kere 6 metrekare makine halısı yıkama hizmetini kapsamakta olup, kalan 
yıkama hizmetinden de indirimli olarak faydalanılabilir. 10 metrekareye kadar olan halıların anlaşmalı 
kuruma müşterilerimiz tarafından teslim edilmesi gerekmektedir. 10 metrekare üzeri halılarda evden 
eve teslimat anlaşmalı kurum tarafından yapılır. 
Kuru temizleme teminatı, gömlek, pantolon, kaban vb. giysi grubu için ücreti sigortalı tarafından 
ödenecek kuru temizleme hizmetine indirim sağlanması şeklindedir. 
Müşterilerimiz, kuru temizleme ve halı yıkama firmaları tarafından verilecek diğer tüm hizmetlerden, 
%10’dan başlayan ve % 25’e varan oranlarda indirimden faydalanabilecektir. 
 

2- KOMBİ VE KLİMA BAKIM HİZMETİ 

 

Ev ve salon tipi kombi ve klima bakım hizmeti yılda 1 defaya mahsus ücretsiz olarak verilmektedir. 
Tamirat işlemlerinde, işçilik ve yedek parçada asgari %10 olmak üzere %40'a varan indirimlerden 
faydalanılabilir. Arızanın giderilmesi veya yedek parça değişimi için müşteri onayının alınması 
gerekmektedir. Randevu süreleri 10 iş günü içinde belirlenir. 



 
KOMBİ BAKIMI: Çalışır durumdaki, garanti süresi bitmiş kombiye yapılır. 

 Cihazın sıcak su ve kalorifer yanma durumu kontrol edilir. 

 Tozlanma kontrolü yapılır gerekliyse temizlenir. 

 Cihazın yanma odası brülörü kontrol edilir. 

 Su ısınma kazanı (ana eşanjör) kontrol edilir 

 Kombi içerisindeki elektrik ve elektronik bağlantıların kontrolü yapılır. 

 Kombinin otomatik gaz kesme durumu kontrol edilir. 

 Kalorifer dönüş hattı pislik tutucu filtresi temizlenir. 
Ek olarak baca çıkışlı hermetik olmayan ve yoğuşmalı yeni sistem kombilerde cihaz farklılığından 
dolayı aşağıdaki işlemler yapılır. 
 

Bacalı Kombilerde 

 

 Baca limit sensörü kontrol edilir. (Hermatic cihazda vardır ve bu cihazlarda yapılmaktadır.) 

 Bacanın çekiş durumu kontrol edilir. (Eski tip bacalı kombilerde oluyor baca çekişi davlumbaz 
üzerinden kontrol edilir) 
 

Yoğuşmalı Kombilerde 

 

 Kalorifer gidiş hattındaki çamur ayrıştırıcı filtre temizlenir. 
 
KLİMA BAKIMI: Çalışır durumdaki, garanti süresi bitmiş klimaya yapılır. 

 Cihazın iç ve dış temizliği yapılır. 

 Cihazın filtre temizliği yapılır 

 Cihaz içi gaz kaçakları kontrol edilir. 

 Elektrik besleme bağlantıları kontrol edilir. 

 Fanların mekanik bağlantıları kontrol edilir. 

 Elektronik kart değerleri alınır. 
 

3- PETEK TEMİZLİĞİ HİZMETİ 

Yılda 1 defaya mahsus petek temizliği ücretsiz olarak yapılacaktır. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anadolu Konut Paket Sigortası 

Anadolu Konut Paket Sigortası’nın tek poliçeyle otomatik olarak sunduğu güvenceler: 

Teminat altına alınan kıymetler: 

 Bina 

 Ev eşyası 

 Değerli eşya 

 Misafir eşyası 

 Nakit para ve kıymetli evrak 

Sunulan teminatlar: 

 Yangın, yıldırım, infilak  

 Sel, su baskını 

 Yer kayması 
o Yer kayması ek teminatı-civar kazılar sonucu oluşan hasarlar 

 Dolu  

 Deprem 

 Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör 

 Dahili su 
o Akvaryum, klima tesisatı ve buzdolabındaki arızalar sonucu oluşan dahili su hasarları 
o İzolasyon yetersizliği sonucu oluşan dahili su hasarları 

 Fırtına 

 Duman 

 Kar ağırlığı 

 Kara/hava/deniz taşıtları çarpması 

 Yangın mali sorumluluğu 
o Yangın, infilak 
o Dahili su 
o Duman 
o Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör 

 Hırsızlık 
o 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 
o 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 
o Anadolu hizmet konut yardım 
o 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 

Ev sahiplerinin Zorunlu Deprem Sigortası yaptırması gerekir. Evin sigorta değerinin, Zorunlu Deprem 

Sigortası limitini aşan kısmı ile ev içindeki eşya için deprem teminatı, Anadolu Konut Paket Sigortası 

kapsamında verilir. 

 

Anadolu Konut Paket Sigortası ile şimdi daha uygun fiyat ve geniş teminatlarla mutluluk ve huzurunuz 

için otomatik olarak sunulan diğer özel avantajlar:  

 Yeni değerinden ödeme teminatı  

 Eksik sigorta koruması  

 Enflasyon koruması 

 Ürün çokluğu indirimi  

 Hasarsızlık indirimi  

 Hasarsızlık indirim transferi  

İzolasyon Yetersizliği Sonucu Oluşan Dahili Su Hasarları  

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. 

Su Hasarları  

Kiracıların eşyası ile ev sahiplerinin bina ve eşyası; bina içi (tesisat hasarları, pencere ve çatılardan 

sızan yağmur ve kar sularının oluşturduğu hasarlar, fosseptik ve kanalizayon geri tepmesi) ve bina dışı 

(derelerin taşması, denizlerin kabarması ve yağmur sularının içeri girmesi) kaynaklı su hasarlarına 

karşı teminat altındadır. 

Eşyanın Konut Dışında da Teminat Altında Bulunması 

Sigortalı eşyanın T.C. ve K.K.T.C. sınırları dahilinde olmak üzere, adresi poliçe üzerinde belirtilen 

sigortalı konutun dışında başka bir adreste bulundurulmaları halinde de, eşya poliçe kapsamındaki 

risklere karşı teminat altındadır. 

Misafir Eşyasının Teminat Altında Bulunması 

Sigortalı konutta bulunan misafirlere ait eşya poliçe üzerinde yazan limit ile teminat altındadır. 

Nakit Para ve Kıymetli Evrak 

Nakit para ve kıymetli evrakınız, sigorta bedeli poliçe üzerinde nakit para ve kıymetli evrak olarak 

belirtilmesi koşuluyla güvence altındadır. 

Hırsızlık 

Kiracılar ve ev sahiplerinin ev eşyası, nakit parası ve yukarıda değerli eşya kapsamında değerlendirilen 

kıymetleri, oluşabilecek hırsızlık hasarlarına karşı poliçe üzerinde belirtilen “değerli eşya” ve “ziynet 

eşyası” limitleri ile sınırlı olmak üzere teminat altındadır. 

Bina Sabit Tesisatta Hırsızlık 

Binaya ait sabit kıymetler hırsızlık riskine karşı teminat altındadır. 

 

 



Sigortalının Yanında Çalışanlar Tarafından Yapılacak Hırsızlık 

Sigortalı konutta, sigortalının hizmetinde bulunan kimselerce yapılan hırsızlıklar, sigortalı kıymetler 

için poliçe üzerinde belirtilen sigorta bedelleri ve tazminat limitleri nispetinde teminata dahil 

edilmiştir. 

İşveren Sorumluluk 

Sigortalı konutta meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene bir iş sözleşmesi ile bağlı ve 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından 

işverene yöneltilecek tazminat taleplerini İşveren Sorumluluk Sigortası Genel Şartları kapsamında 

karşılar. 

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 da teminat altındadır. 

Elektronik Cihaz Sigortası 

Kiracılar ve ev sahiplerinin televizyon, klima/ısıtma-soğutma sistemleri, buzdolabı, derin dondurucu, 

çamaşır (yıkama/kurutma) makinesi, bulaşık makinesi, fırın, müzik seti, masaüstü bilgisayar, sinema 

ve ses sistemleri, kombi vb. elektronik cihazları; elektrik akımının değişiklikleri, düşme, çarpma vb. 

nedenlerle oluşabilecek arızalara ve kazalara karşı teminat altındadır. 

Elektrik Arızasına Bağlı Gıda Bozulması Teminatı 

Yangın Sigortası Genel Şartları hükümleri saklı kalmak kaydıyla; poliçe ile temin olunan rizikolardan 

birinin gerçekleşmesi sonucu elektrik tesisatının zarar görmesi nedeni ile sigortalı konuttaki buzdolabı 

ve/veya derin dondurucuların hasarlanmasına bağlı olarak bu cihazların içerisindeki gıda 

maddelerinin bozulması poliçe üzerinde yazan limit ile teminat altındadır. 

Makine Kırılması Sigortası 

Sigortalı konutta bulunan jeneratör, transformatör, kombi, kat kaloriferi, hidrofor, klima, kazan 

dairesi ekipmanları, pompalar ve ekipmanları ile havuz ekipmanları, herhangi bir kaza/arıza sonucu 

oluşabilecek zararlara karşı teminat altındadır. 

Cam Kırılması 

Konuta ait dış cephe camları, pencere camları, iç ve dış kapı camları, iç mekan bölümlendirme ve 

döşeme camları, aynalar ve cam raflar, plexiglass levhalar, düz, bombeli, yatay veya dikey; masa, 

vitrin, dolap, sehpa camları, akvaryum camları, cam/ seramik ocak yüzeyleri ve kapakları, cam lavabo; 

bunlar ile beraber değişmesi zorunlu olan kol, kilit, mekanizma, çerçeve, kaide vb. aksamlar ile 

üzerindeki süs, resim, yazı, kaplama malzemeleri ve vitraylar her türlü kazaen kırılmaya karşı teminat 

altındadır. 

Yangın ve İnfilak Mali Sorumluluğu 

Kiracıların;  

- Kiracı olarak oturdukları binaya  

- Komşularına veya üçüncü şahıslara  

Ev sahiplerinin;  

- Kiracılarının eşyasına  

- Sigortalı mülklerinin komşularına veya üçüncü şahıslara verebilecekleri  



- Yangın, infilak ve bunların sonucunda oluşabilecek duman ve is hasarları  

- Tesisattan kaynaklı su hasarları, muslukların açık unutulması sonucu oluşabilecek su hasarları, 

teminat altındadır. 

Boya Badana Teminatı 

Sigortalının kiracı olması ve poliçede “Bina” için teminat alınmamış olması durumunda, teminat 

kapsamına giren bir hasar nedeniyle, sigortalı konuta yapılacak boya, badana, cila, kartonpiyer ve 

duvar kağıdı masrafları, poliçe üzerinde belirtilen limitle teminata dahil edilmiştir. 

Yakıt Sızması  

Sabit ısıtma tesisatında meydana gelebilecek yakıt sızmalarının sigortalı kıymetlere verebileceği 

hasarlar teminat altındadır. 

Alternatif İkamet Değişikliği Masrafları  

Poliçede yer alan risklerin gerçekleşmesi sonucu binanızın oturulamaz hale gelmesi nedeniyle 

ikametgah değiştirmek zorunda kalırsanız, yapacağınız masrafları poliçede yer alan limit ve sürelerle 

karşılar. 

Kira Kaybı 

Bu teminat kiralanan konutta meydana gelebilecek poliçe kapsamına giren bir hasar sonucu, kiracının 

veya mal sahibinin kira kaybını güvence altına alır. 

Yeni Değerinden Ödeme Teminatı  

Eviniz ve içindeki eşyaya ait herhangi bir risk gerçekleştiğinde, ödemeleriniz riskin gerçekleştiği günkü 

yeni değer üzerinden yapılır. Ödemede; eskime aşınma ve kullanımdan doğan herhangi bir kesinti 

uygulanmaz. 

Eksik Sigorta Koruması 

Poliçede belirtilen “Bina” ve “Eşya”nın; poliçede belirtilen sigorta bedelinin, hasara uğradığı andaki 

değerinden %20’ye kadar eksik olması durumunda, ilgili genel şartların eksik sigortaya ilişkin 

hükümleri uygulanmamaktadır. Gerek “Bina” ve gerekse “Eşya” için ödenecek tazminatın hesabında 

eskime, aşınma ve kullanımdan doğan bir indirim yapılmamaktadır. 

Enflasyon Koruması 

Anadolu Konut Paket Sigortası, talep edilmesi halinde enflasyona karşı korumalı olarak da 

yaptırılabilir. Bu sayede ev ve içindeki eşya, enflasyon nedeni ile meydana gelebilecek değer kaybına 

karşı, bir yıllık sigorta süresi için istenilen oranda koruma altına alınır. 

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. 


