
Yıllık Klima & Kombi Bakımı
MAPFRE Konut Sigortası ile klima ve kombinizin bakım ve 
temizliğini yılda bir kez ücretsiz olarak yaptırabilirsiniz. Bakım dışı 
hizmetlerde ise %30’a varan indirimlerden faydalanabilirsiniz. 

Koltuk Yıkama
Yılda bir kez çift kişilik koltuğunuzu ücretsiz olarak 
yıkatabilirsiniz. Diğer koltuk temizliklerinde ise 
%40’a varan indirimlerden faydalanabilirsiniz.

Halı Yıkama Planı
Poliçe süresi içerisinde bir kez 6 m2'ye kadar olan makine 
halısı ücretsiz yıkanmakta, diğer hizmetlerden indirimli 
yararlanılabilmektedir. 

Montaj Hizmetleri
10 adet montaj hizmetinden ücretsiz yararlanılmaktadır.
• Beyaz eşya montajları (çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, 
kurutma makinesi, buzdolabı, derin dondurucu)
• Aksesuar montajları (sabunluk, havluluk, kağıtlık, tablo, resim, 
ayna, korniş, stor perde)
• Elektrik tesisat aksesuar montajları (elektrik anahtarı, priz, 
dimmer anahtar, florasan, elektrik duyu, iç kapı zili, kapı otomatı)
• Avize montajları (özel bağlantı gerektirmeyen avize ve aplik montajları)

Petek Yıkama Hizmeti
Yılda bir kez ücretsiz olarak, riziko adresinde bulunan 
1 adet kombiye bağlı tüm peteklerinizi yıkatabilirsiniz.

Paket Taşıma
Poliçe süresi içerisinde bir kez aynı şehir içerisinde 50x50x50 cm 
ebatlarında 20 kg’a kadar bir paket/koli ücretsiz olarak 
taşınmaktadır.

Emin Ellerdesiniz

Eviniz ve siz güvencemiz 
altındasınız.

MAPFRE MÜŞTERİ HİZMETLERİ 
0850 755 0 755

www.mapfre.com.tr

Ev yardım 
hizmetlerimiz.
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Eviniz 
MAPFRE Sigorta’da 
güvencede.

MAPFRE 
Konut  
Sigortası’nın
avantajları 
nelerdir?

Yıllara dayanan deneyimlerimizle 
tasarladığımız MAPFRE Konut Sigortası ile 
evinizi ve içindeki eşyalarınızı yangından 
hırsızlığa, sel ve su baskınından cam 
kırılmasına, komşularınıza karşı mesuliyete 
kadar çok geniş bir kapsamda güvence 
altına alabilirsiniz. MAPFRE Konut Sigortası 
aynı zamanda, ferdi kaza teminatı sunarak 
sağlığınızı da güvence altına alır. 
Ekstra olarak birçok Asistans hizmetle de 
hayatınızı kolaylaştırıyoruz.

MAPFRE Sigorta’ya özel zengin ev yardım 
hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

Türkiye’de sadece MAPFRE Sigorta 
tarafından sunulan konut adaptasyon 
teminatına sahip olursunuz. 
Bu teminat sigortalının kaza sonucunda kalıcı olarak 
sakatlanması durumunda devreye girer. Konutun, sakat 
kalan sigortalıya uygun hale getirilme masrafları belli bir 
limitle teminat altındadır.

Konut sigortasının yanında ferdi kaza 
teminatına da sahip olursunuz.
Tedavi giderleri 1.000 TL limit ile teminat altına alınır. 
Kalıcı sakatlık ya da vefat durumunda ise kişi başı 
10.000 TL (aile başına 30.000 TL limiti aşmamak 
kaydıyla) teminat altına alınır. Talep halinde bu limitler 
yükseltilebilir.

Bina çevresinde yapılan kazılar nedeniyle 
meydana gelen yer kayması ve toprak 
çökmesinden doğabilecek zararları da 
güvence altına alırsınız.

Gasp, kapkaç ve yankesicilik olayları 
nedeniyle yaşanacak zararları teminat 
altına alan bir sigortaya sahip olursunuz.

1 Evinizdeki hasar gören eşyaların teminat 
ödemelerini yeni değerleri üzerinden
tam olarak alırsınız.
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