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SİGORTALI BİLGİLERİ

Adı Soyadı / Ünvanı : GÖKHAN SONGUR
TC Kimlik No
: ***2628
Vergi No
Adres
: . YENIMAHALLE ANKARA

:0

Müşteri No : 9060476

RİZİKO BİLGİLERİ
Yapı Tarzı
Faaliyet Konusu
Boş Kalma Süresi

: 1.TAM KAGİR
: KONUT/SIVIL
: 3 AY BOŞ KALMA

Metrekare (Brüt)
: 100
Enflasyon Oranı % : 020
Bina İnşa Yılı
:2007 - 2017
ARASI
:
Sigortalı Katı
:01.KAT
: BUCAK/KÖY: MERKEZ/MERKEZ, MAHALLE: KARDELEN, CADDE: 1956, BINA-SITE AD: A
BLOK - , BINA NO: 1 A, DAIRE NO: 1, İLÇE/İL: YENİMAHALLE/ ANKARA
UAVT No: 2186247710

Dain-i Mürtehin
Riziko Adresi
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PRİM BİLGİLERİ (TL)
TAKSİT NO
Peşinat
1. Taksit
2. Taksit
3. Taksit
4. Taksit
5. Taksit

TAKSİT TARİHİ
17/05/2019
17/06/2019
17/07/2019
17/08/2019
17/09/2019
17/10/2019
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TAKSİT TUTARI
45,16
27,00
27,00
27,00
27,00
27,00
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ÖDENECEK PRİM
:
:
:

Net Prim
BSMV
YSV

ÖDENECEK PRİM :

180,16
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SİGORTA KONUSU TEMİNATLAR

TEMİNATLAR
BİNA YANGIN YILDIRIM İNFİLAK
EK TEMİNAT GRUBU
CAM KIRILMASI
AKKONUT ÖZEL TEMİNAT GRUBU
3.ŞAHIS MALİ SORUMLULUK
3.ŞHS-MADDİ + BEDENİ
YANGIN MALİ MESULİYETİ
HUKUKSAL KORUMA(YANGIN)
AKSİGORTA YARDIM
AKKONUT AVANTAJLI EK HİZMETLER
MİNİ HASAR
KOMBİ/KLİMA HİZMETİ

SİGORTA BEDELİ (TL)
75.000,00
75.000,00
5.000,00

5.000,00
18.750,00
10.000,00

ÖZEL ŞARTLAR
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168,72
8,45
2,99
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KOMBİ/KLİMA BAKIM HİZMETİ KAPSAMI
Anlaşmalı yetkili servislerde yılda 1 kez ücretsiz kombi veya klima bakım hizmeti sağlanacaktır. Kombi bakımı
kapsamında, garanti süresi bitmiş çalışır durumdaki kombiye filtre temizliği, yanma beki bakımı ve yanma ayarı
yapılır. Klima bakımı kapsamında, garanti süresi bitmiş çalışır durumdaki klimaya filtre temizliği, ısıtma ve soğutma
işlemini yapabilme kabiliyeti ölçümü yapılır. Tamirat işlemlerinde anlaşmalı yetkili servislerimizde % 10?a varan indirim avantajı sağlanır. Bu hizmetten yararlanmak ve hizmet hakkında bilgi almak için 444 27 27 Aksigorta Hizmet
Merkezinin aranması gerekmektedir. Müşterimize, talebini takip eden 14 iş günlük süreç içerisinde kombi veya klima
bakım hizmeti için randevu verilecektir
TAHSILAT MAKBUZU
İşbu poliçe makbuz hükmünde olmayıp, prim ödemelerinin makbuz karşılığı yapılması gerekir.
PRIM ÖDEME VE TEMERRÜD KLOZU
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Sigorta priminin tamamının, primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa peşinatın (ilk taksit) sözleşme yapılır
yapılmaz ve en geç poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. Aksi kararlaştırılmadıkça, prim veya peşinat
ödenmediği takdirde poliçe teslim edilmiş olsa dahi sigortacının sorumluluğu başlamaz. Sigorta ettiren kimse, sigorta
primini veya primin taksitle ödenmesi kararlaştırıldığı taktirde peşinatını veya peşinatı izleyen taksitleri zamanında
ödemediği takdirde TTK m. 1434 uygulanır. (Buna göre, bir defada ödenmesi gereken prim veya taksitlendirme
halinde ilk taksit vadesinde ödenmediği zaman sigortacı 3 ay içinde sözleşmeden cayabilir veya hareketsiz kalırsa 3
ay sonra yasa gereği sözleşmeden caymış kabul edilir. İzleyen primler vadesinde ödenmezse, sigortacı TTK m.
1434 (3) uyarınca süre verir, bu sürenin sonunda, talep edilen prim hala ödenmemişse sözleşme feshedilmiş olur).
BEYAN KLOZU
Aksigorta A.Ş, sigorta ettirenin beyanına dayanarak, işbu poliçede yazılı sigorta konularını karşılarında gösterilen
teminatlarla sınırlı olmak kaydıyla ekli genel şartlar, klozlar ve poliçede yazılı özel şartlar uyarınca ve belirtilen sigorta bedelleri ile teminat altına alır.
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BEYANA AYKİRİLİK KLOZU
İşbu sigorta sözleşmesi, sigorta ettirenin bilgi ve beyanına göre hazırlanmış olup, gerçekleşen hasarın dahili su, selseylap, izolasyon eksikliği ve hırsızlık hasarı olması durumunda sigortalının beyanına istinaden girilen Sigortalı katı
istatistiğinin doğruluğu teyit edilecektir. Poliçe üzerinde yer alan sigortalı katı bilgisinin farklı olması durumunda beher hasarda hasar tutarının %25'i oranında tenzili muafiyet uygulanacaktır. Sigortalı konutun poliçede beyan edilen
katın aksine, aşağıda belirtilen katlardan birinde yer alması durumunda muafiyet uygulanacaktır.
Bodrum kat
Zemin
Zemin (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10)
1.kat
Çatı katı
Dubleks
EKSİK SİGORTA KLOZU
Sigorta bedeli ile sigorta değeri arasındaki fark % 10 ve daha az ise eksik sigorta uygulaması yapılmayacaktır.
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BİNA YAPI TARZI
Apartman dairesi veya müstakil konutun sigorta değeri yeni (ikame) değeri olarak değerlendirilmiştir. Boya/badana,
sabit dekorasyon bina sigorta bedelinin içerisinde teminata dahildir.
TAŞIYICI SİSTEM
Kamu otoritesi tarafından, her ne sebeple olursa olsun taşıyıcı sisteme ait bakım ve onarımın zorunlu tutulması
sonucu ortaya çıkan masraflar teminat dışıdır. Yukarıda belirtilen zorunlu bakım ve onarım çalışmalarının
yapılmaması sebebiyle kamu otoritesi tarafından yıkım kararı alınması sigorta teminatının dışındadır. İşbu sigorta,
yıkım kararının alındığı tarih itibarıyla kendiliğinden son bulmuş kabul edilir ve işlemeyen süreye isabet eden tahsil
edilmiş prim, sigortalıya gün hesabı üzerinden iade edilir.
MÜŞTEREK MAHALLER , TEMELLER , BİNA DIŞI EKLENTİLER KLOZU
Müşterek mahaller için ayrıca bir sigorta bedeli bildirilmemiş ise bina bedelinin % 10u ile merdiven, merdiven
boşlukları, asansör boşlukları ve makineleri, kazan dairesi ve makineleri, bina içinde kat maliklerine ait olan kısımlar
dışında kalan holler, sahanlıklar, garaj ve bahçıvan eklentileri bahçe avlu ve çevre duvarları, sabit yüzme ve süs
havuzları ve sarnıçlar, çatı malzemeleri, bacalar, su olukları, temeller, istinat duvarları, rıhtımlar, teraslar, iskeleler ve
bina dışındaki heykeller poliçe kapsamındaki tüm rizikolara karşı teminat altına alınmıştır.
KİRACI, EV SAHİBİ, KOMŞULUK MALİ SORUMLULUĞU
İşbu kloz ile poliçede yazılı limitler dahilinde aşağıda belirtilen teminatlar verilmiştir. Aşağıdaki temin edilen zararlar
maddi kayıplar olup manevi tazminatlar ve dolaylı zararlar teminat kapsamı dışındadır.
1-Kiracı Mali Sorumluluk : Sigortalı kiracı ise, kiracının poliçe üzerinde belirtilen yangın, dahili su ve duman
kapsamına giren herhangi bir olay sonucunda kiralanan konutta meydana gelen zararlar sebebiyle ev sahibine karşı
doğan yasal sorumlulukları,
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2-Ev Sahibinin Kiracıya Karşı Sorumluluğu : Sigortalı mal sahibi ise yangın, dahili su ve duman kapsamına giren bir
olay nedeniyle kiracıya karşı yasal sorumlulukları,
3- Komşulara Karşı Mali Sorumluluk : Ev sahibi veya kiracı olarak bulunulan konutlarda, yangın, dahili su ve duman
kapsamına giren bir olay sonucunda komşu bina veya konut veya eşyalarda meydana gelecek zararlar dolayısıyla
maruz kalınabilecek komşulara karşı doğan yasal sorumluluklar.
KİRA KAYBI
Yangın Sigortası hükümleri saklı olmak koşuluyla, yangın veya ek teminatlarının kapsamına giren bir hasar nedeniyle konutun kullanılamaz hale gelmesi durumunda;
Sigortalı konutun sahibi ise, kiracının kusuru ile vereceği zararlar neticesinde kiraya verenin uğrayacağı kira kaybı
tazminatının hesabında esas tutulacak kıymet bir seneyi geçmemek üzere hasar tarihinden itibaren kirada bulunan
kısımların tamiri veya yeniden inşası için tespit edilecek müddete isabet eden kira bedeli tutarıdır. Bu bedel yangın
mali mesuliyet sigorta bedelinin %10'u ile sınırlıdır.
Sigortalı kiracı ise, ödenecek tazminatın hesabında esas tutulacak kıymet peşin ödenmiş kiranın işlemeyen
günlerine (hasar tarihi ile kirası peşin ödenmiş müddetin son bulma tarihi arasındaki gün hesabı) isabet edecek kira
bedeli tutarı olup, bir seneyi geçemez. Bu bedel yangın mali mesuliyet sigorta bedelinin %10'u ile sınırlıdır.
ENKAZ KALDIRMA MASRAFLARI
Poliçede belirtilen Yangın ve ek teminatlarına bağlı hasarlar ile ilgili olarak yapılması enkaz kaldırma masrafları
(yerinden kaldırma, sökme ve yıkım), toplam sigorta bedelinin % 4'ü ile teminata dahildir.
ENFLASYON KLOZU
Sigortacı ve sigorta ettiren, işbu poliçenin diğer hükümleri saklı kalmak kaydıyla temin edilen kıymetlerin yıllık
poliçede belirtilen oranda enflasyona endeksli olarak sigorta edilmesi hususunda peşinen anlaşmış bulunmaktadır.
Buna göre bu kıymetlerin sigorta dönemi başındaki sigorta bedeli, hasar anında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
tarafından açıklanmış TÜFE enflasyon oranını aşmamak kaydıyla, sigorta süresi içindeki her gün yukarıda kayıtlı
enflasyon oranının 1/365 i kadar artarak sigorta süresi sonunda tamamına ulaşacaktır. Hasar vukuunda mutabık
kalınan oran 365 e bölünerek bulunan günlük oran sigorta başlangıç tarihinden hasar tarihine kadar işleyen gün
sayısı ile çarpılır ve hasar tarihinde geçerli olan sigorta bedeli enflasyon koruma oranı bulunur.
Başlangıçta sigorta bedelinin sigorta ettiren tarafından menfaat değerine eşit olarak belirlendiği hallerde riziko
(hasar) tarihinde TÜFEye göre gerçekleşmiş enflasyon oranı, enflasyona karşı koruma klozunda kararlaştırılan
orandan yüksek olduğu ve sigorta konusu malın değeri, enflasyona karşı koruma klozu ile artırılmış sigorta bedelinden yüksek bulunduğu takdirde, eksik sigorta uygulaması yapılacak ve sigorta tazminatı sigorta bedelinin sigortalı
malın riziko günündeki değerine olan oranına göre ödenecektir. Bu şekilde orantı kuralı uyarınca hesaplanan tutardan ayrıca yapılması gereken indirimler düşülecek ve (varsa) muafiyet de indirilecektir.
Başlangıçta sigorta ettiren tarafından belirlenen sigorta bedeli menfaat değerinin altında ise veya sigorta sözleşmesi
tam değer üzerinden yapıldıktan sonra, sigorta konusu malın değeri TÜFEye göre gerçekleşmiş enflasyon
oranının üzerinde artmış bulunuyorsa, bu hallerde de riziko (hasar) tarihinde TÜFEye göre gerçekleşmiş enflasyon
oranı, enflasyona karşı koruma klozunda kararlaştırılan orandan yüksek olmasa dahi eksik sigorta uygulaması
yapılacaktır.
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EK TEMİNATLAR KLOZU
Dahili Su, Fırtına, Kara-Deniz-Hava Taşıtları Çarpması, Duman, Sel ve Su Baskını, GLKHH-KNH ve Terör, Kar
Ağırlığı ve Yer Kayması nedeniyle meydana gelebilecek zararlar, Yangın Sigortası Genel Şartları ve ilgili kloz
hükümleri doğrultusunda teminata dahil edilmiştir.
DOLU KLOZU
Fırtına ile birlikte olsun olmasın dolu neticesinde iş bu poliçede temin edilmiş olması kaydı ile bina ve muhteviyata
gelecek zararlar azami bina ve muhteviyat sigorta bedelinin %10 u olmak üzere ve 5.000.-TL limit ile sınırlıdır. Her
bir hasarda 500.-TL muafiyet uygulanır.
İZOLASYON ZAYIFLIĞI VE DERZ EKSİKLİĞİ NEDENİYLE MEYDANA GELEBİLECEK HASARLAR
Hasarın poliçe süresi içerisinde gerçekleşmiş olması kaydıyla, İzolasyon yetersizliği ve/veya kaybı nedeniyle yağmur
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ve kar sularının binanın dış cephe veya terasından veya pencere, kapı ve pervazlarından sızması ve/veya girmesi
nedeniyle meydana gelen zararlar, derz eksikliği sebebiyle komşu bina ve dairelerden sızan su neticesinde teminat
kapsamındaki sigortalı değerlerin maruz kalacağı fiziki ve doğrudan zararlar ile sigortalının ikamet ettiği sigorta
konusu ikametgahtaki derz eksikliği nedeniyle komşu bina ve dairelere sızan su neticesi komşuların maruz kaldığı
fiziki ve doğrudan zararlar ile tedrici nemlenme ile ısı farkı nedeniyle oluşan terleme, küflenme sonucu sıva veya
boya kabarmaları ve benzeri nedenlerden iç dekorasyonda meydana gelebilecek zararlar, (dış cephe hasarları ile
dış cepheye bakan pencere ve kapılarda oluşan hasarlar hariç olmak üzere) boya, badana ve onarım masrafları
olay başına ve poliçe süresince toplam 500.-TL bedel ile teminata dahildir.
Dış cephe sıvası, boyası ve kaplama işlemleri yapılmamış veya yapımı devam eden ya da boya, kaplama, sıva gibi
dış cephe tamiratı yapılan binalarda bu teminat geçerli değildir.
Herhangi bir hasar durumunda tespit edilen izolasyon eksikliği/kaybı ve/veya derz eksikliği sigortalı tarafından
giderilmediği takdirde, gerek söz konusu poliçe döneminde gerekse takip eden poliçe yenilemelerinde tekrar eden
izolasyon eksikliği hasarlarında bu teminat geçerli olmayacaktır
KİŞİSEL SORUMLULUK KLOZU
Bu sigorta, sigortalıyı ve aynı evde yaşayan 1.derece akrabalarını poliçenin geçerlilik süresi içinde kişisel faaliyetleri
dolayısıyla
1.Üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması, sağlığının bozulması
2.Üçüncü şahısların mallarında ziya ve hasar meydana gelmesi;
nedeniyle, hukuki sorumluluğa ilişkin mevzuat hükümleri çerçevesinde, Üçüncü şahıslarca yöneltilebilecek tazminat
taleplerinin neticelerine karşı Üçüncü Şahıslara Karşı Mesuliyet Sigortası Genel Şartlarına tabi olarak maddi ve bedeni ayrımı yapılmaksızın olay başına ve yıllık toplam 5.000.-TL ile sınırlı olmak üzere teminat altına alır.
Sigortalının ev hizmetlerinde çalışan kişilerin kaza sonucu maruz kalacakları maddi ve bedeni zararlar da
sigortalının hukuki sorumluluğu çerçevesinde bu teminat ve limitleri kapsamında tazmin edilir. Bu teminat
sigortalıları haklı taleplere karşı olduğu gibi haksız taleplere karşı da korur.
CAM KIRILMASI
Sigortalı konutun dış cephe camları, kapı camları ve aynalar, mobilya cam ve aynaları, cam sehpa, vitrin camları,
duşakabin ve balkon camları ( mika, fiber ve polikarbon camlar dahil) Cam Kırılması Sigortası Genel şartları
hükümleri doğrultusunda en fazla poliçede yazılı bedele kadar teminata dahildir
KONUTUN BOŞ KALMA HALİ
İşbu poliçede belirtilen riziko adresinin, sigortalının beyanına istinaden daha fazla bir süre ile boş kalabileceği
üzerinde ayrıca anlaşılmamış ve kaydedilmemiş ise azami 3 ay süre ile boş kalabileceği halinin teminat kapsamında
olduğu kayıt edilmiştir. Konutun, bu süreden veya sigortalının beyan ettiği süreden daha fazla boş kaldığı halde;
yangın, hırsızlık, cam kırılması, ek teminatlar ve yangın mali sorumluluk teminatları kapsamındaki hasarlarda, hasar
tazminatı, doğru beyan edilmesi gereken süre ile sehven bildirilen sürenin arasındaki prim farkı oranında tenzil edilir.
BİNA SABİT TESİSATI HIRSIZLIK TEMİNATI
Ekli Hırsızlık Sigortası Genel Şartları hükümleri saklı kalmak kaydıyla konutun bina demirbaş (kapı, doğrama,
armatür vb. sabit tesisatlar) ve dekorasyonları için olay başına ve yıllık 1.500.-TL ile teminat verilmiştir.
YAKIT SIZDIRMALARI TEMİNATI
Poliçede teminat altına alınan rizikolardan birinin gerçekleşmesi sonucunda ısınma kazanlarının Yakıt
sızdırmalarının doğrudan meydana getireceği zararlar 500.-TL limitle teminata dahil olup, yakıt tankı, tesisatı ve
yakıtın kendisi hariçtir.
FIRTINA KLOZU
Fırtına sebebiyle; uydu antenleri, güneş kollektörleri ya da klima cihazının dış ünitelerinde meydana gelebilecek
hasarlar teminata dahildir.
BAHÇE AĞAÇLARI VE SÜS BİTKİLERİ
Müstakil evlerin bahçelerindeki ağaçlar ve süs bitkileri (fırtına, sel, su baskını, deprem riskleri teminat haricidir) her
bir ağaç/süs bitkisi için azami 100-TL ile sınırlı olmak kaydıyla (bitkilerin yeniden dikim ve toprağın yerine koyma
masrafları teminat haricidir) poliçede belirtilen risklere karşı yıllık max toplam 1.000-TL değer ile sigortalanmıştır.
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YER KAYMASI KLOZU
Bina civarında yapılan kazılar nedeniyle meydana gelen yer kayması ve toprak çökmesinden doğan zararlar Yangın
Sigortası Genel şart ve kloz hükümleri saklı kalmak kaydıyla teminata dahildir.
TENZİLİ MUAFİYET (SEL VE SU BASKINI % 2)
Herbir sel/su baskını hasarında, bina ve sabit tesisat-dekorasyon, eşya gruplarının herbiri için ayrı ayrı olmak
üzeresigorta bedelleri üzerinden %2 tenzili muafiyet uygulanacak olup, uygulanacak muafiyet tutarı azami 1.500.USD ile sınırlı olacaktır.Ancak, sel ve su baskını hasarı sonucunda oluşan temizleme giderleri bu muafiyet oran ve
miktarına tabi olmaksızın tazmin edilir. Sel hasarı ve temizleme giderleri toplamı poliçede yazılı sigorta bedeli ile
sınırlı olmak üzere ödenir.
TERÖR KLOZU
Yangın Sigortası Genel Şartları hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen
terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar
tarafından yapılan müdahaleler sonucu sigortalı şeylerde meydana gelen zararlar teminata ilave edilmiştir.
TENZİLİ MUAFİYET (GLKHH-KHN VE TERÖR % 5)
GLKHH-KNH ve Terör sigortalarında; Yangın Poliçesi Genel Şartları ve poliçeye dahil edilmiş olan Grev, Lokavt,
Kargaşalık, Halk Hareketleri veya Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve Terör
Klozları Hükümleri saklı kalmak kaydıyla; bu teminat ile ilgili her bir hasarda, bina / muhteviyat ayrımı yapılmaksızın
ödenecek tazminat miktarının % 5'i oranında bulunacak bir muafiyet düşülür ve kalan kısmı sigortalıya ödenir.
HUKUKSAL KORUMA KLOZU
İşbu teminat, poliçede yazılı sigortalı yerde yaşayan sigortalı, eşi, reşit olmayan çocukları ile poliçe de açıkça
belirtilmiş olan diğer aile fertleri yahut birlikte yaşadıkları kimselere Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartları A.2.3
da belirtilen esaslar dahilinde olay başına ve yıllık poliçede yazılı bedel ile hukuksal koruma sağlar.
ASİSTANS YARDIM
İşbu poliçe teminatlarına "Aksigorta Yardım Teminatı" dahil edilmiştir.Akyardım hizmeti bilgilerine
www.aksigorta.com.tr adresi veya 444 27 27 çağrı merkezi yoluyla ulaşabilirsiniz.
Su Tesisatı Hizmeti 450.-TL x 3 kez, Elektrik Tesisatı Hizmeti 450.-TL x 3 kez, Çilingir Hizmeti 450.-TL x 3 kez, Cam
İşleri Hizmeti 450.-TL x 3 kez, Konutta Mahsur Kalanların Kurtarılması 1.250.-TL, Sabit Faturaların Ödenmesi 3 ay
süreyle, Otelde Konaklama azami 2 gece, Konutun Korunması ve Gözetimi en fazla 3 gün, İkametgaha
Öngörülmeyen Dönüş Sınırsız Hastanede Yatma Durumlarında Yardım Sınırsız Pet Line Organizasyon, Rezervasyon ve Teslimatlar Sınırsız.
ACİL TIBBİ YARDIM
İşbu poliçe teminatlarına "Acil Tıbbi Yardım " dahil edilmiştir.Acil Tıbbi ve İletişim Yardım İrtibat Tel:444 27 27
Acil Sağlık Hizmetleri, Acil Kara Ambulansı Hizmeti, Acil Hekim Hizmeti, Acil İlaç ve Sarf Malzemesi, Medikal Bilgi
Köprüsü, Tüm Yönlendirme, Mesajlaşma ve Raporlama İşlemleri, Uygun Sigortalıya Uygun Araç Belirleme İmkanı,
Araç İzlenmesi ve Araçların Otomatik Seçimi, En Uygun Araç Seçim Kriterlerinin Belirlenip Kullanılması, Program
Dahilindeki Araçlara İşin Mesaj Olarak Gönderilerek Aracın Otomatik Hazırlanması
AVANTAJLI EK HİZMETLER
DİŞ TASARRUF PLANI
Hizmet ağı içerisinde yer alan hekim ve kliniklerde yılda 1 kez diş taşı temizliği, tek diş röntgen filmi(Periapikal) ve
diş hekim muayenesi hizmetlerinden yararlanılabilinecektir.
MOBİLYA MİNİ ONARIMI
Mobilya, koltuk, kanepe, dolap, masa, komodin, büfe, kapı, pencere vs. üzerindeki masif ahşap, ahşap kaplama ve
folyo lamine kaplama yüzeyler üzerindeki 3cm çap büyüklüğe ve azami 1cm derinliğe kadar vuruk, kopuk, yanık ve
delikler, 10cm uzunluğa kadar çiziklerdeki hasarlı görüntünün azami ölçüde uyumlandırılması/giderilmesi
SERT ZEMİN MİNİ ONARIMI
a)Ahşap ve Laminant Parkeler üzerindeki; 3cm çap büyüklüğe ve azami 1cm derinliğe kadar vuruk, kırık, yanık ve
delikler, 10cm uzunluğa kadar çiziklerin azami ölçüde uyumlandırılması/giderilmesi b)Mermer, Granit, Traverten
malzemeler üzerindeki; 3cm çap büyüklüğe ve 1cm derinliğe kadar göçük, kopuk ve deliklerin azami ölçüde
uyumlandırılması/giderilmesi
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DÖŞEME VE HALI MİNİ ONARIMI
a)Deri ve Vinil döşeme kanepe, koltuk, sandalye, büfe vs. eşyalar üzerindeki 3cm çap büyüklüğe kadar yırtık, çatlak
ve çiziklerin azami ölçüde uyumlandırılması/giderilmesi b)Makine Halı ve kilimler üzerindeki 1 cm çap büyüklüğe
kadar sigara yanıklarının azami ölçüde uyumlandırılması/giderilmesi
LEKE ÇIKARMA
Döşeme kumaşları ve halılar üzerindeki, 3cm çap büyüklüğe kadar lekelerin azami ölçüde uyumlandırılması/giderilmesi
Türkiye çapındaki hizmet ağı dahilinde sağlanan bu hizmetlerden yararlanmak ve tüm anlaşmalı kuruluşlar hakkında
bilgi almak için 444 27 27 Aksigorta Hizmet Merkezinin aranması gerekmektedir.
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Yardım hizmetleri, Aksigorta Hizmet Merkezine 444 27 27 numaralı telefondan ulaşarak hizmet talep edilmiş olması
şartına bağlı olarak verilmiştir.
BILGI NOTU
28/10/2007 tarihli ve 26684 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin
Yönetmelik hükümlerine istinaden www.aksigorta.com.tr aracılığıyla şirketimizin sigortacılık hizmet ve ürünleri
hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.

AÇIKLAMALAR
İŞBU KONUT SİGORTASINA 5.000.-TL CAM BALKON SİSTEMLERİ DAHİLEDİLMİŞ OLUP NOT VE KAYIT
EDİLMİŞTİR.
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