EVİM GARANTİDE
Ürün Tanımı
Ev sahibi veya kiracı olarak sigortalının evini, bina ve içindeki eşyalarını olası risklere karşı ilgili sigorta
genel şartları dahilinde güvence altına alan ev paket sigortasıdır. Evim Garantide ürününün Standart,
Master, Plus ve Lüks olmak üzere dört farklı çeşidi vardır.
Teminat ve Teminat Limitleri
Toplam sigorta bedeli; bina, eşya ve varsa kasa, peysaj, makine bedellerinin toplamı üzerinden
müşteri beyanına istinaden belirlenir.

Sigorta Süresi
Sigorta yıllık olarak düzenlenir.

Yenileme Koşulu
Poliçe yenilemesi, kredi süresince poliçede yer alan teminatlar, muafiyetler ve yeni bedeller ile
yapılacaktır.
Yenileme dönemindeki prim tahsilatı bir önceki dönemdeki ödeme şekline göre otomatik olarak
yapılacaktır.
Ödeme Şekli ve Aracı
Sigorta primi müşteri tercihine göre peşin veya taksitle hesaptan ya da kredi kartından tahsil edilir.
Muafiyetler
Muafiyetler; Yangın Sigortası Genel Şartları, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları, Elektronik Cihaz
Sigortaları Genel Şartları, Hırsızlık Sigortası Genel Şartları, Cam Kırılmasına Karşı Sigorta Genel
Şartları, Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları ve aşağıda belirtilen Eureko
Sigorta A.Ş. Özel Şartlarına istinaden düzenlenecektir.
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Grev, lokavt, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve terör klozu kapsamına giren her bir
hasarda bina/eşya ayırımı yapılmaksızın ödenecek tazminat miktarının %5’i oranında muafiyet
uygulanır.
Deprem ve yanardağ püskürmesi sigortalarında her bir bina hasarında bina sigorta bedeli
(yangına ek olarak verilmiş olan deprem ve yanardağ püskürmesi sigorta bedeli) üzerinden
%2 oranında tenzili muafiyet uygulanır. Deprem riski yüksek bölgelerde farklı muafiyet
uygulanabilir.
Deprem ve yanardağ püskürmesi sigortalarında her bir eşya hasarında toplam sigorta bedeli
üzerinden %5 oranında tenzili muafiyet uygulanır. Deprem riski yüksek bölgelerde farklı muafiyet
uygulanabilir.
Üçüncü sahış mali mesuliyet teminatında her bir hasarda sigorta bedelinin % 0.5 oranında
muafiyet uygulanır.
Makina kırılması teminatında sigortacının azami sorumluluğu, hasar başına 3.000 USD’dir.
Her bir hasarda minimum 100 USD’den az olmamak kaydı ile, ödenecek tazminat tutarının
%10’u oranında muafiyet uygulanır.
Peyzaj ve çevre düzenlemesi teminatında, fırtına ve sel/su baskını hasarlarında, her bir
hasarda, hasarın %20’si oranında muafiyet uygulanır.
Elektronik cihaz teminatında, her bir hasarda minimum 250 TL olmak üzere %10 muafiyet
uygulanır

