TÜRK TELEKOM ÜCRETSİZ KONUT SİGORTASI
TEMİNATLAR
TEMİNATLAR SİGORTA BEDELİ (TL)
YANGIN (YER VE MUHTEVİYAT) 5.000,00
SEL VE SU BASKINI 5.000,00
DAHİLİ SU 500,00
GLKHH-KNH 5.000,00
TERÖR 500,00
HAVA VE KARA TAŞIT.ÇARPMASI 5.000,00
YILDIRIM,İNFİLAK(YER VE MUHT.) 5.000,00
FIRTINA 5.000,00
HIRSIZLIK 5.000,00
ÖZEL ŞARTLAR
YANGIN SİGORTASI TEMİNATI :
Bu sigorta teminatı ile yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen
duman, buhar ve
hararetin sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar sigorta bedeline kadar teminat
altına alınmıştır.
Sigortalı mülkiyetinde bulunan bina ve eşyalar için teminat verilmiştir. Sigortalı mülkiyetin kendisine
ait olduğunu
ispatlayamadığı taktirde teminat dışı değerlendirilecektir.
Yangın Sigortası Genel Şartları A.2 maddesi altında bulunan aşağıda kapsamları belirtilen 1.1 ve 1.2
maddesi teminat
haricidir.
1.1-Binaların dışındaki bahçıvan evi, garaj, su deposu, kömürlük gibi eklentiler ile binaların içlerinde
veya
üzerlerinde bulunan her çeşit sabit tesisat, asansör ve yürüyen merdivenler, yıldırımlık, televizyon
anteni gibi binayı
tamamlayan şeyler ile temeller ve istinat duvarları
1.2-Bahçe ve çevre duvarları, rıhtımlar, teraslar, iskeleler, çeşmeler, bina dışındaki heykeller, sarnıç ve
havuzlar gibi
şeyler teminat kapsamı dışındadır.
Badana, boya, duvar kağıdı vb. dekorasyon bina kıymeti olarak kabul edilecektir.
MALİK VEYA KİRACININ KOMŞULUK SORUMLULUĞU :
Malik veya kiracının komşuluk sorumluluğu yangın veya infilak hasarının sirayeti yüzünden komşu
bina ve mallarına
vereceği zararları karşılar. Yangın veya infilak hasarının sirayeti yüzünden komşulara vereceği
zararlar dolayısıyla
malik veya kiracının komşulara verilen zararın ve zararın giderilmesi ile ilgili ödenecek tazminatın
hesabında esas
tutulacak kıymet Yangın Sigortası Genel Şartları hükümlerine göre bulunacak bina ve muhteviyatın
değeridir.
HIRSIZLIK SİGORTASI TEMİNATI :
Poliçe ile teminat altına alınan Konutda hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüsün; kırma, delme, yıkma,
devirme ve zorlamayla
girilerek, araç, gereç veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanma veya aşma suretiyle girilerek, kaybolan,
çalınan veya haksız yere elde edilen asıl anahtarla veya anahtar uydurularak veya başka aletler veya
şifre yardımı
ile kilit açma suretiyle girilerek, sigortalı yerlere gizlice girip saklanarak veya kapanarak, öldürme,
yaralama, zor ve

şiddet kullanma veya tehditle yapılması halinde, sigortalı kıymetlerde doğrudan meydana gelen maddi
kayıp ve
zararlar Olay Başına ve Poliçe süresince toplam 5.000 TL ile sınırlı olmak kaydıyla teminat altına
alınmıştır.
TÜRK TELEKOM ÜCRETSİZ KONUT SİGORTASI
ÖZEL ŞARTLAR
DAHİLİ SU :
Yangın Sigortası Genel Şartları Hükümleri saklı kalmak kaydıyla sigorta konusu bina içindeki su depo
ve
sarnıçlarının, su borularının, kalorifer kazan, radyatör ve borularının, temiz veya pis su tesisatının
patlaması,
taşması, sızması, tıkanması, kırılması ve donmasının doğrudan sebep olduğu zararlar, yağmur
sularının, kar veya
buzların erimesi sonucu meydana gelen suların çatı veya saçaktan sızması, su olukları veya yağmur
derelerinin
tıkanması veya taşması sonucunda bina içine giren suların doğrudan sebep olacağı zararlar,
kapatılması unutulan
musluklardan akan suların taşmasının doğrudan sebep olacağı zararlar, donma sonucu tesisatta ve
tesisata bağlı
cihazlarda meydana gelen zararlar ile teminat kapsamına giren zarara yol açan tesisatın onarılması
maksadıyla
duvarın açılması ve kapatılması için yapılan masraflar, yağışlar nedeniyle meydana gelmediği takdirde
kanalizasyon
ve fosseptik çukurlarından geri tepen pis suların doğrudan sebep olacağı zararlar, şehir su şebekesinin
arızası nedeniyle
sebep olacağı zararlar, teminata dahil edilmiştir. Belirtilen su tesisatları devamlı kontrol edilmeli,
gereken
tamirat zamanında yaptırılmalı ve kış başında dona karşı gerekli önlemler alınmalıdır. Bina uzun süre
boş bırakıldığı
takdirde, su tesisatına bağlı ana musluk kapatılmalı ve tesisat boşaltılmalıdır. Dahili su teminatı Olay
Başına ve
poliçe süresince 500 TL ile sınırlıdır.
MUAFIYETLER:
Yıldırım, İnfilak, GLKHH-KNH-Terör, Hava ve Kara Taşıtları Çarpması, Sel ve Su Baskını, Dahili
Su, Hırsızlık ve Duman
nedeniyle oluşacak her bir hasarda 200 TL tenzili muafiyet uygulanacaktır.
EK TEMİNATLAR :
*Enkaz kaldırma masrafları ; ilgili konutun toplam sigorta bedelinin % 5i ile sınırlı olup, bu tutar her
halukarda
1.000 TLyi aşamayacaktır.
*Komşuya karşı sorumluluk ; ilgili konutun toplam sigorta bedelinin % 20 si ile sınırlı olup, bu tutar
her halukarda
2.500 TLyi aşamayacaktır.
*Dahili su teminatı 500 TL ile sınırlıdır. Aynı zamanda bina yaşının 15 yıldan az olması ve daha
önceden oluşmuş
hasarların bulunmaması gerekmektedir.
HASAR ANINDA :
444 27 27 telefon numarasından hasar ihbar işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca
www.aksigorta.com.tr web
adresinden bize ulaşabilirsiniz.
İşbu sigorta sertifikası yukarıda yazılı sigortaya konu değerleri sertifika üzerinde belirtilen bedel, limit
ve muafiyetler

ile belirtilen risklere karşı Yangın Sigortası Genel Şartları ve Hırsızlık Sigortası Genel Şartları
hükümlerince teminat
altına alır. İşbu sertifika konusu sigorta poliçesi, aboneliği sağlayan kurum ile Aksigorta A.Ş. arasında
imzalanmış
olup, protokol ve poliçe şartları çerçevesinde düzenlenmiştir. İhtilaf halinde bu belgeler esas
alınacaktır.

