
Dertler dışarıda kalmak
mecburiyetinde:
Gothaer Ev Eşyası Sigortası ile.
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Hırsızlık, yangın, yıldırım çarpması ve daha
birçok olayların neticelerine karşı değişik
çözümler.

Hırsızlık, yangın, yıldırım çarpması ve daha birçok olayların
neticelerine karşı değişik çözümler. 

Oturmakta olduğunuz evi ve bilhassa sizin için değerli ve
pahalı olan şeyleri seviyorsunuz. Ama bir ara dikkat etmeyip
mobilyalarınızı, televizyonunuzu veya başka değerli bir
 eşyanıza bu nedenle bir hasar verdiğinizde ne olacak?

• Almanya da her 5 dakikada bir herhangi bir yerde hırsızlık
olmakta - hırsızlar ekseri en değerleri eşyalara göz
 koymaktalar

• Almanya çapında her sene yarım milyon yangın meydana
gelmekte – böyle bir durumda insanın varı yoğu alevler
içinde yok olmakta

• Bir arızadan dolayı uzun süre fark edilmeden bir çamaşır
makinesinden veya bulaşık makinesinden su sızmakta –
bu sızan su ekseri ev eşyalarını kullanılamayacak duruma
getirmekte 

• Bir yıldırım düşmesi meydana gelen yüksek gerilimden
dolayı evinizde bulunan elektrikli aletlere hasar verebilir –
bunların arasında ev sineması, bilgisayar ve daha birçok
eşya sayılabilir.

Şimdi bütün dertlerinizi unutun: Gothaer, ev eşyalarınızın
tamamını basit ve tam uygun olarak güvenlik altına
 almakta ve kendi hatanızdan dolayı meydana gelen bir
 hasarı dahi karşılamaktadır.

Size iki değişik çözüm konsepti sunmaktayız:

Gothaer Ev Eşyası Sigortası: Uygun bir fiyata güvenilir bir
sigorta koruması.
Eğer düşük bir ücret karşılığında, örneğin ilk defa kendi
başınıza bir eve taşınmakta iseniz ve en önemli rizikoları
 sigortalatmak istiyorsanız Gothaer Ev Eşyası Sigortası sizin
için idealdir.

Gothaer Ev Eşyası SigortasıTop: Top-Ödeme kapsamı ile
genişletilmiş sigorta koruması.
Gothaer Ev Eşyası SigortasıTop ile değerli olan eşyalarınızın
tamamını iyi ve birinci sınıf sigortalayacağınız tavizsiz
 müstesna bir hizmet paketi almaktasınız
• Ağır ihmallerde sigorta koruması (Örneğin televizyonu

açık bıraktınız) 
• Aracınızdaki eşyaların korunması (araçtan hırsızlık)
• Dış ülkedeki tatilden geri dönüş masrafları (evde bir

 hasar durumunda)

Gothaer Ev Eşyası SigortasıTop için ilave kapsam 
İlave kapsam ile Gothaer Ev Eşyası SigortasıTop un sunmuş
olduğu müstesna hizmetleri daha da genişletebilirsiniz,
 örneğin:

• Dolap çevirerek hırsızlık (Örneğin birisi sahte bir kimlikle
evinize girmeyi sağlıyor)

• Bilgisayarda bulunan dosyaların tekrar geri döndürülmesi
için meydana gelen masraflar (Örneğin bir boru
 patlamasından dolayı bilgisayar hasar görüyor ve siz
 üzerinde bulunan dijital tatil fotoğrafınızı tekrar geri
 döndürmek istiyorsunuz)

Gothaer Ekstra-Servisi:

Biz sizin için günde 24 saat, senede 365 gün buradayız, bir
durumun meydana gelmesi halinde gerekli olan en çabuk ve
problemsiz bir yardım ile. Sizlere Gothaer Ekstra-Servisi
 hakkında www.gothaer.de adresi altında bilgi veriyoruz. 

Biz bunu yapiyoruz.
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Şimdi kendinizi Gothaer Çözümleri
 hakkında Danışmanızdan bilgilendirin

Gothaer Allgemeine Versicherung AG
Gothaer Allee 1 · 50969 Köln
Telefon 0221 308-00 · Telefaks 0221 308-103
www.gothaer.de

Gothaer Ev Eşyası Sigortası: Ödeme örneklerine genel bakış

Sigortalı olan tehlikeler Gothaer 
Ev Eşyası Sigortası

Gothaer 
Ev Eşyası SigortasıTop PlusKapsam*

Hırsızlık, su borusu patlaması, fırtına, dolu, yangın, yıldırım
düşmesi, patlama, iç patlama ● ● ●

Yıldırım düşmesinden dolayı yüksek gerilimden kaynaklanan
 hasarlar

% 10 a kadar
Kendi katkınız 150 EUR

Sigorta kapsama
 miktarına kadar

Kendi katkınız yok

Sigorta kapsama
 miktarına kadar

Kendi katkınız yok

Isınmadan, yangın ve alev olmadan kaynaklanan hasarlar – % 10 a kadar % 10 a kadar

Akvaryumdan, su yataklarından kaynaklanan su hasarları ● ● ●

Çamaşır telinden veya hastane odasından çalınan giysiler ve
bahçe mobilyaları ve aletleri – % 1 e kadar % 1 e kadar

Araçtan hırsızlık – % 1 e kadar % 1 e kadar

Dolap çevirerek yapılan hırsızlık – – % 1, azami 500 EUR

İç huzursuzluklar, grevi lokavt – ● ●

Bisiklet hırsızlığı (gece ve gündüz) ❍ ❍ ❍

Cam kırılması ❍ ❍ ❍

Diğer doğal afet hasarları:
Su baskını, deprem, toprak kayması, toprak çökmesi, kar
 basıncı,  kar kayması, hava şartlarından dolayı geri tıkanıklık,
volkan patlaması

❍ ❍ ❍

Ağır hata – 2.500 EUR ya kadar ●

Sigortalı eşyalar

Ev eşyalarının tamamı:
Kullanım ve tüketim maddeleri, ev donanım eşyaları ● ● ●

Değerli maddeler (Örneğin kürkler, halılar, tablolar, ziynet
eşyaları, nakit para) % 20 ye kadar % 30 ye kadar % 30 ye kadar

Kıymetli eşya kabı içersinde olmayanlar:
• Ziynet eşyaları, mücevherler, inciler, mektup pulları, 

metal paralar v. s. 5.000 EUR ya kadar 25.000 EUR ya kadar 25.000 EUR ya kadar

• Resmi evraklar, tasarruf cüzdanları ve değerli kâğıtlar 2.500 EUR ya kadar 5.000 EUR ya kadar 5.000 EUR ya kadar

• Nakit para 1.000 EUR ya kadar 1.500 EUR ya kadar 1.500 EUR ya kadar

Sigortalı olan masraflar

Temizleme, hareket ettirme ve koruma masrafları ● ● ●

Transport ve depolama masrafları (maks. 100 gün) ● ● ●

Hasara karşı koyma ve hasarı düşürme masrafları ● ● ●

Kilit değiştirme masrafları (Değerli eşya mahfazaları için de),
hırsızlıktan sonra bina tamir masrafları ve kiralanmış olan evde
su borusu patlamasından sonra duvar kâğıdı ve zemin
 kaplamaları masrafları

● ● ●

Hırsızlıktan sonra telefon suiistimali (sabit+mobil) – Maks. 150 EUR Maks. 150 EUR

Otel masrafları (maks. 100 gün) Günlük 50 EUR ya kadar Günlük 150 EUR ya kadar Günlük 150 EUR ya kadar

Ev hayvanları için barınak masrafları – – % 1 e kadar

Belirtilmiş olan bütün ödemeler için şu nokta geçerlidir:
Tam kapsamlı ödemeler, size arzu ettiğiniz takdirde gönderebileceğimiz bizim Ticari Genel Şartlarımıza bağımlıdır. 
Kullanım tertibatı: VHB 2008 - Durum 07/2010

Sigorta miktarına kadar sigortalanabilir ●, Sigortalanabilir ❍, sigortalı değil –
Verilen yüzde bilgileri Ev Eşyaları Sigortası ödeme kapsamına dayanmaktadır.
* Gothaer Ev Eşyaları SigortasıTop için ödeme genişletmesi
** Zarar tazminat sınır yükseltmesi maks. % 80 e kadar, yüzde 5 lik adımlar ile mümkündür.
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