CK BOĞAZİÇİ ELEKTRİK ÜCRETSİZ KONUT SİGORTASI
CK Boğaziçi Elektrik, en huzurlu ve güvende hissettiğiniz yaşam alanınızı, evinizi güvence altına alabileceğiniz
çözümleri, Türkiye’nin önde kurumlarından Güneş Sigorta A.Ş. aracılığı ile Konut Sigortası Paketleri kapsamında
verilen hizmetleri sizlere hediye etmektedir.
CK Boğaziçi Elektrik ’in ‘Enerjimle Evim Güvende Kampanyası’, Güneş Sigorta A.Ş. ile CK Boğaziçi Elektrik
tarafından Serbest Tüketici* özelliği kazanmış ve CK Boğaziçi Elektrik ile ilgili sözleşmeleri imzalayacak olan tek
zamanlı mesken ve ticarethane tarifelerindeki kullanıcılara özel olarak hazırlanmıştır.
*EPDK tarafından belirlenen, 2017 yılı için 2400 kWh’ın karşılığı olan ortalama aylık yaklaşık 82 TL tutarındaki elektrik tüketimine
tekabül etmektedir.

Kitapçıkta detayları belirtilen ‘Enerjimle Evim Güvende Kampanyası’ kapsamında faydalanacağınız Konut
Sigortası (Teminat 1) ve Konut Sigortası (Teminat 2) paketleri içerisinde yer alan hizmetler ile ilgili detaylar
aşağıda yer almaktadır.
1.

ÜCRETSİZ KONUT SİGORTASI
ÜCRETSİZ KONUT SİGORTASI TEMİNAT TABLOSU
(Teminat 1)
(Yıllık Limit)
5.000 TL

(Teminat 2)
(Yıllık Limit)
10.000 TL

Ek Teminatlar (Yangın)

5.000 TL

10.000 TL

Yer Kayması

5.000 TL

10.000 TL

Sel ve Su Basması

5.000 TL

10.000 TL

Fırtına

5.000 TL

10.000 TL

Yıldırım

5.000 TL

10.000 TL

İnfilak

5.000 TL

10.000 TL

Duman

5.000 TL

10.000 TL

Hırsızlık

2.500 TL

5.000 TL

Dâhili Su Basması

2.500 TL

2.500 TL

Kara Taşıtları Çarpması

5.000 TL

10.000 TL

Hava Taşıtları Çarpması
Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk
Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler
(G.L.K.HH.KNH)-Terör

5.000 TL

10.000 TL

Konut Sigortası
Muhteviyat (Yangın)

5.000 TL

10.000 TL

1.1. TEMİNAT KAPSAMI:
Bu sigorta teminatı ile yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen buhar ve
hararetin ve ek teminatların sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar, Yangın Sigortası
Genel Şartları ve Hırsızlık Sigortası Genel Şartları tahtında yukarıda belirtilen limitlere kadar teminat altına
alınmaktadır.
Aynı riziko adresi için azami 3 adet poliçe tanzim edilebilir.
1.2. SİGORTA BEDELİNİN KAPSAMI:
Konut Sigortası Teminat Limiti; bir sigorta süresi içinde gerçekleşen riziko sayısına bakılmaksızın poliçe
limiti ve kapsamı dâhilindeki hasarlar için Güneş Sigorta A.Ş. tarafından ödenecek azami tutardır. İlgili

limitlere konut içerisinde bulunan ev eşyası dâhildir, bina ve binaya ait sabit kıymetler, ortak alanlar hariç
tutulmuştur.
Değerli eşya, mücevherat, antika, nakit para, tablo, değerli evrak, kürk, değerli saatler v.b. teminat
kapsamı dışındadır.
Konut poliçesi yalnızca konutlar için geçerlidir. Konut tapulu olsa dahi ticari amaçla kullanılan işyerleri,
ofisler için teminat geçerli değildir.
1.3. HIRSIZLIK TEMİNATI KAPSAMI:
Poliçe ile teminat altına alınan konut’ta hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüsün;
(i) Kırma, delme, yıkma, devirme ve zorlamayla girilerek,
(ii) Araç, gereç veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanma veya aşma suretiyle girilerek,
(iii) Kaybolan, çalınan veya haksız yere elde edilen asıl anahtarla veya anahtar uydurarak veya başka aletler
veya şifre yardımıyla kilit açma suretiyle girilerek,
(iv) Sigortalı yerlere gizlice girip saklanarak veya kapanarak,
(v) Öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanma veya tehditle,
yapılması halinde, sigortalı kıymetlerde doğrudan meydana gelen maddi kayıp ve zararlar ile teminat altına
alınır.
Yukarıda belirtilen limit ile sınırlı olarak teminat altına alınır.
Değerli eşya, mücevherat, antika, nakit para, tablo, değerli evrak, kürk, değerli saatler v.b. ile cep telefonu,
tablet, laptop vb. taşınabilir cihazlar teminat kapsamı dışındadır.
1.4. TEMİNAT DIŞI KALAN HALLER:
a. Nükleer Patlama
b. Politik Riskler
c. Siber / Virüs Saldırıları
d. Deprem ve yanardağ püskürmesi
f . Teminat tablosunda belirtilenlerin dışında kalan tüm teminatlar.
g. Yangın ve Hırsızlık Sigortası Genel Şartları’nda belirtilen genel istisnalar.
1.5. MUAFİYET:
Her bir “Dahili Su” hasarı için teminat limitinin %10’u tenzili muafiyet uygulanacaktır. Diğer hasarlar için
muafiyet uygulanmayacaktır.

