
ORTAK ALAN PAKET SİGORTASI SORU FORMU
Çerçeve ile gölgelendirilmiş alanlar Şirket / Acente tarafından doldurulacaktır.

Acente kodu Şube kodu Yeni müşteri Müşteri no Müşteri grup no

Poliçe no Başlangıç tarihi Bitiş tarihi Poliçe süresi

Adı/Unvanı Soyadı
1. Sigorta Ettirenin

Doğum tarihi Doğum yeri Mesleği

Baba adı TC kimlik no (gerçek kişi ise) TC vatandaşı değil ise Yabancı 
kimlik no/Vergi kimlik no

Uyruğu

Vergi kimlik no* Vergi dairesi* Vergi dairesi ili*

* Gerçek kişi değil ise doldurulacaktır.
Adresi
Serbest adres (Sadece, aşağıdaki kısımlara UYMAYAN ADRES BİLGİLERİ yazılacaktır.)

Köy/Mahalle Cadde Sokak

Bino no Daire no Kat Posta kodu

Semt İlçe İl E-posta

Ev telefonu İş telefonu Cep telefonu Faks
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 Banka
Rehinli Alacaklı Bilgileri

Banka adı Şube adı

 Finansal kurum
Finansal kurum unvanı VKN

2. Sigorta Konusunun Adresi
Ulusal Adres Kodu (UAVT) İl İlçe

Bucak/Köy Mahalle Cadde/Sokak/Bulvar/Meydan

Site/Apartman Adı Bina No Daire No

İSTANBUL BÖLGE MÜD.
FAKS:0850 744 0 753
KADIKÖY BÖLGE MÜD.
FAKS:0850 744 0 754
AKDENİZ BÖLGE MÜD.
FAKS:0850 744 0 752

BATI ANADOLU BÖLGE MÜD.
FAKS:0850 744 0 747
GÜNEY ANADOLU BÖLGE MÜD.
FAKS:0850 744 0 746
İÇ ANADOLU BÖLGE MÜD.
FAKS:0850 744 0 749

KARADENİZ BÖLGE MÜD.
FAKS:0850 744 0 751
MARMARA BÖLGE MÜD.
FAKS:0850 744 0 748
ORTA KARADENİZ BÖLGE MÜD.
FAKS:0850 744 0 750

KIBRIS ŞUBESİ
FAKS:(392) 227 95 96

www.anadolusigorta.com.tr
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4. Teminat Kapsamındaki Değerler

[1] “Bina” Kapsamına Dahil Olan Kıymetler :
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun “Ortak Yerler”e ilişkin 4, 6 ve ilgili diğer maddelerinde belirtildiği üzere, aşağıda sayılan yer ve şeyler “Bina” 
kapsamında değerlendirilmektedir.
• Temeller ve ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, avlular, genel giriş / bahçe kapıları, antreler, merdivenler, 

asansörler, sahanlıklar, koridorlar ve buralardaki genel tuvalet ve lavabolar, kapıcı daire veya odaları, genel çamaşırlık ve çamaşır kurutma yerleri, 
genel kömürlük ve ortak garajlar, elektrik, su ve havagazı saatlerinin korunmasına mahsus olup bağımsız bölüm dışında bulunan yuvalar ve kapalı 
kısımlar, kuyu ve sarnıçlar, yapının genel su depoları, sığınaklar,

• Her kat malikinin kendi bölümü dışındaki kanalizasyon tesisleri ve çöp kanalları ile kalorifer, su, havagazı, doğalgaz ve elektrik, sıcak/soğuk hava 
tesis binaları (kalorifer kazanı ve her türlü elektrikli/mekanik aksam hariç), telefon, radyo ve televizyon için ortak şebeke ve antenler, paratoner

• Çatılar, bacalar, genel dam terasları, yağmur olukları, yangın emniyet merdivenleri. Yukarıda sayılanların dışında kalıp da, yine ortaklaşa kullanma, 
korunma veya faydalanma için zaruri olan diğer yerler ve şeyler

• Ayrıca, sitenin ortak mülkiyetinde bulunan ve ana gayrimenkulü oluşturan eklentilerden; dükkan, kafeteryalar, spor ve diğer sosyal amaçlı kulüp 
binaları, bu binaların eklentisi durumundaki panjur, pergule, tente vb. ile bu binalara ait tüm kapalı mekanlar, istinat, bahçe ve çevre duvarları, 
rıhtım, teras, iskele ve direkler, çitler, kameriye, çeşme, heykel, sabit oyuncaklar ve bunların temel ve kaideleri, çevre düzenlemeleri, binaların 
dışında yer alan kaldırım, yol, araç park yerleri, oyun alanları ve benzeri yerlerde bulunan beton, asfalt, taş ve diğer zemin döşemeleri, şehir 
şebekesi bitiminden başlamak üzere her kat malikinin kendi bölümü dışındaki kanalizasyon tesisleri ve çöp kanalları ile kalorifer, su, telefon, 
havagazı, doğalgaz, elektrik ile ilgili yeraltı / yerüstü tesisatları, yüzme ve süs havuzları ile sabit duş kabinleri, bekçi kulübeleri, binaların dışındaki 
bahçıvan evi, yukarıda sayılanların dışında kalıp da yine ortaklaşa kullanma, korunma veya faydalanma için zaruri olan diğer yerler ve şeyler

Bina için sigorta bedeli, aynı özellikteki rayicinin inşa maliyetidir. Sigorta bedelinin tespitinde arsa kıymeti ve şerefiye değeri dikkate alınmamalıdır.

■ Bina [1] _______________________ TL/____
 Cam Kırılması (yıllık limit) _______________________ TL/____
 Muhteviyat _______________________ TL/____

  Demirbaşlar _______________________ TL/____
  Elektronik Cihazlar _______________________ TL/____
  Makine Tesisat _______________________ TL/____
  Nakit para ve kıymetli evrak _______________________ TL/____
  Reklam panosu / Totem _______________________ TL/____
  Taşınmaz Mala Bağlı Hukuksal Koruma  10.000 TL (Standart)
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3. Yapı Tarzı (*)  Tam kagir (çelik, betonarme karkas)    Yarı kagir  Yığma kagir 
  Ahşap     Ahşap Diğer (Kanada/Amerikan tipi)
(*) Yapı Tarzı Tanımları
Tam Kagir (çelik, betonarme karkas): Çelik veya betonarme taşıyıcı karkas (kolon, kiriş, döşeme) bulunan, dış ve iç duvarlarıyla tavan ve tabanları 
beton, taş, tuğla veya briket gibi yanmaz malzeme ile yapılmış olan binaları kapsar. (Tavanı çelik konstrüksiyon ve üzeri eternit veya madeni levha gibi 
yanmaz malzemeyle kaplı olan yapılar da bu grup içinde kabul edilir.)
Yarı Kagir: Dış duvarları beton, taş, tuğla, briket ve madeni levhalardan olup, taban ve tavanları ahşap, çatısı kiremit, eternit veya madeni levhalar 
gibi yanmaz malzemelerle örtülü bulunan binalarla, çatısı ve direkleri madeni olan sundurmaları kapsar.
Yığma Kagir: Karkas (kolon, kiriş, döşeme) olmayan ve taşıyıcı duvarları moloz taş, kesme taş, tuğla veya boşluklu, boşluksuz beton briket gibi 
malzemeden yapılan, döşeme, merdiven ve tavanları beton veya betonarme olan yapılardır.
Ahşap : Yukarıdaki gruplara girmeyen ve ahşap, çatma (duvarları ağaç gövdesinden birbirine takılarak ve çivisiz olarak yapılan), bağdadi (kalastan 
duvar dikmelerinin içe ve dışa gelen yüzeyleri çıtalarla kaplanarak üzerleri sıvanmış duvarlara sahip) ve kerpiç gibi yangına mukavemeti daha az olan 
binaları kapsar. 
Ahşap Diğer (Kanada/Amerikan tipi): TS-EN 338 (Yapı Kerestesi Mukavemet Sınıfları) ve DIN-4084 normlarına uygun, dış yüzeylerine uygulanan özel 
işlemlerle taşıyıcı kapasitesinin ve yangına karşı mukavemetinin arttırıldığı köknar veya ladin cinsi ağaçlardan oluşan Kanada/Amerikan tipi ahşap 
yapılar bu gruba dahildir.

Otomatik Verilen Teminatlar
■ Yangın, yıldırım, infilak
■ Hırsızlık
 - Muhteviyat
 - Bina sabit tesisatı 
 - Nakit para ve kıymetli evrak 
■ Dahili su
 - İzolasyon yetersizliği 

■ Fırtına
■ Duman
■ Kara taşıtları çarpması
■ Hava taşıtları çarpması
■ Enkaz kaldırma masrafları
■ Eksik sigorta koruması
■ Kira kaybı

■ Yakıt sızması
■ Geçici adres nakil
■ Çalışanlara ait eşya
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Ek Sözleşme Maddeleri

 Deprem
 Sel veya su baskını
 Yangın ve infilak mali sorumluluğu (komşuluk ve kiracılık/malik 

sorumluluğu) Standart olarak bina ve muhteviyat sigorta bedelleri 
toplamının %15’i limitle verilmektedir. Teminat limitini farklılaştırmak 
için talep edilen limiti belirtiniz : _________________ TL/____

 Kar ağırlığı
 Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör
 Dolu
 Deniz taşıtları çarpması
 Yer kayması

 - Civar binalarda yapılan kazılar sonucu yer kayması

 Sabit elektronik cihaz (sabit elektronik cihazlar için arıza, kırılma, 
bozulma teminatı) _________________ TL/____ (yenisinin satın alma 
bedeli belirtilmelidir)

 Portatif elektronik cihaz (portatif elektronik cihazlar için arıza, 
kırılma, bozulma teminatı) _________________ TL/____ (yenisinin satın 
alma bedeli belirtilmelidir)

 Makine kırılması (makine-tesisat için arıza, kırılma, bozulma teminatı) 
_________________ TL/____ (yenisinin satın alma bedeli belirtilmelidir)

5. İşveren Sorumluluk
Olay başı ve sigorta süresi içinde toplam teminat limiti

 10.000 TL   20.000 TL   30.000 TL  
 50.000 TL   100.000 TL  150.000 TL 
 200.000 TL   250.000 TL   300.000 TL 
 400.000 TL   500.000 TL 

6. Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk
Olay başı ve sigorta süresi içinde toplam teminat limiti

 10.000 TL   20.000 TL   30.000 TL  
 50.000 TL   100.000 TL  150.000 TL 
 200.000 TL   250.000 TL   300.000 TL 
 400.000 TL   500.000 TL 

7. Ferdi Kaza
Çalışan sayısı _______________ 
Kişi başına ölüm/sürekli sakatlık teminat limiti

 10.000 TL  20.000 TL  50.000 TL
 15.000 TL  25.000 TL  100.000 TL

8. Taşınan Para
Sigorta süresi içinde toplam teminat limiti

 5.000 TL  30.000 TL  75.000 TL  200.000 TL  400.000 TL
 10.000 TL  40.000 TL  100.000 TL  250.000 TL  500.000 TL
 20.000 TL  50.000 TL  150.000 TL  300.000 TL

9. Çalışanlar Tarafından Yapılacak Hırsızlıklar
Sigorta süresi içinde toplam teminat limiti

 1.000 TL  10.000 TL  30.000 TL  100.000 TL  300.000 TL
 2.500 TL  15.000 TL  50.000 TL  150.000 TL  400.000 TL
 5.000 TL  20.000 TL  75.000 TL  200.000 TL  500.000 TL

10. Özel Uygulamalar
Enflasyon endeksi uygulaması  Var   Oranı ____  Yok

Sigorta konusu demirbaş kayıtları  Tutulmaktadır  Tutulmamaktadır 
(Demirbaş kayıtları tutulmuyor ise lütfen demirbaş listesini düzenleyerek soru formuna iliştiriniz.)

11. Sigortalanması İstenen Bina ve Muhteviyat Bilgileri
Son 5 yılda gerçekleşen yangın, su hasarı, hırsızlık vb. hasar var ise nedeni, miktarı ve sonrasında alınan önlemleri belirtiniz.
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Beyanınıza dayanılarak düzenlenecek poliçenizdeki teminatların kapsamı, 
hasar bildirim ve tazminat esasları hakkındaki ayrıntılı bilgiler, poliçenizle 
birlikte size verilecek olan ürün kitapçığı/genel şart/özel şart/klozlarda 
yer almaktadır. Dilerseniz bu bilgileri poliçenizi düzenlettirmeden önce de 
acentenizden veya Anadolu Sigorta Bölge Müdürlüklerinden edinebilirsiniz. 
Bu form, imzalanmasına rağmen teklif sahibi ve/veya sigortacı için sigorta 
sözleşmesinin gerçekleşmesi açısından bağlayıcı olmayacaktır.
Bu soru formunda beyan olunan değerlerin/bilgilerin doğru, tam ve 
gerçeğe uygun olduğunu ve gerçeğe aykırı beyanda bulunduğum takdirde 
sigorta sözleşmesinden doğan tüm haklarımdan peşinen vazgeçtiğimi 
kabul ve beyan ederim.

Ödeme Türü
 Peşin
 Vadeli

Tarih                           

Ödeme Şekli
 Nakit  Kredi kartı
 Çek  Otomatik ödeme

UYARI: Kredi kartı veya hesaben 
ödeme, ancak poliçe numarasını 
taşıyan Kredi Kartı veya Otomatik 
Ödeme Talimat Formu doldurulması 
halinde geçerlidir.

Sigorta Ettiren (İmza - Kaşe)

Acente

Tarih - Saat

İmza / Kaşe

Eksper

Tarih - Saat

İmza / Kaşe

Düzenleyen

Tarih - Saat

İmza / Kaşe

Kontrol eden

Tarih - Saat

İmza / Kaşe


