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SOMPO İKLİM SİGORTASI
Günümüz araştırmalarına göre dünyamızın karşı karşıya kaldığı en önemli sorun, iklim
değişikliği veya küresel ısınma olarak tanımlanmaktadır. Bu nedene bağlı olarak sıklığı ve
şiddeti gittikçe artan tehlikelere karşı kendinizi, dâhil edildiyse aracınızı, konut ve işyerinizi
aynı anda teminat altına alabileceğinizi biliyor muydunuz?
İklim Sigortası, 2 farklı paket arasından seçeceğiniz limit dâhilinde ve ilk ateş esasına uygun
olarak yangın, yıldırım, infilak, sel-su baskını, dolu, hortum, fırtına, kasırga, kar ağırlığı,
toprak kayması, fırtına kaynaklı ağaç devrilmesi ve dolu nedeniyle cam kırılması gibi tüm bu
risklere karşı sizi, gayrimenkullerinizi ve isteğiniz dâhilinde motorlu kara aracınızı teminat
kapsamına alır.
Böylelikle, teminat alternatifleri ile tercihinize en uygun olan planı seçebilir ve içiniz rahat bir
şekilde hayatınıza devam edebilirsiniz.

KİMLER SATIN ALABİLİR?
Sahip olduğu konut, işyeri, araç ve/veya tekne ve varsa evcil hayvanıyla birlikte kendini de
güvence altına almak isteyen tüm bireysel müşteriler İklim Sigortası ürünümüzü satın alabilir.

İKLİM SİGORTASI NASIL ÇALIŞMAKTADIR?
İklim Sigortası; ana teminatı olan yangına ek olarak küresel iklim değişikliği nedeniyle artık daha
da sık karşılaştığımız dolu, fırtına, sel – su baskını, hortum gibi felaketlerle bu felaketlerin dolaylı
etkileri olan kar ağırlığı, yer kayması, ağaç devrilmesine karşı sizi teminat altına alır. Bununla
beraber, sigortalıya ait evcil hayvan, konut, işyeri, tekne ve dâhil edildiyse araçların her birinden
birer adet olmak kaydı ile (bina ve eşyalar da dâhil) ilk ateş esasına göre teminat altına
alınmaktadır. Sompo Sigorta olarak benzersiz ve yenilikçi bir yaklaşımla yaratmış olduğumuz
İklim Sigortası sayesinde iklim değişse de hayatınız değişmeden devam edecek.
Birbirinden farklı limit seçenekleriyle sunulan İklim Sigortası ürünü ilk ateş esaslı olarak
teminat sağlamaktadır. Üstelik isterseniz isteğe bağlı olarak aracınızı da ekleyerek
güvencenizin kapsamını daha da genişletebilirsiniz.

TEMİNATLAR

PLAN 1

PLAN 2

Yangın, Yıldırım, İnfilak

10.000 TL

20.000 TL

Sel - Su Baskını

10.000 TL

20.000 TL

Dolu

10.000 TL

20.000 TL

Fırtına, Hortum, Kasırga

10.000 TL

20.000 TL

Yer Kayması

10.000 TL

20.000 TL

Kar Ağırlığı

10.000 TL

20.000 TL

Fırtına Sonucu Ağaç Devrilmesi

10.000 TL

20.000 TL

Vefat - Sürekli Sakatlık

10.000 TL

20.000 TL

1.000 TL

2.000 TL

PRİM (ARAÇ SEÇİMSİZ)

120 TL

150 TL

PRİM (ARAÇ SEÇİMLİ)

180 TL

220 TL

Ferdi Kaza
Tedavi Giderleri

SOMPO İKLİM SİGORTASI’NIN AVANTAJLARI NELERDİR?
• 2 farklı plan avantajı ile teminat limitini bizzat kendiniz seçebilirsiniz.
• İsterseniz aracınızı dâhil edebilir veya hariç tutabilirsiniz.
• Müşterilerimiz konut, işyeri, motorlu kara taşıtı ve tekne gibi araç veya gayrimenkullerini tek
bir poliçe ile koruyabilmektedir. Örneğin; İklim Sigortasına sahip olunması durumunda dolu
sonucu müşterinin hem evinin dış cephe camlarında hem de eğer dâhil edildi ise aracının
camlarında meydana gelecek zararlar teminat altında olacaktır.
• Poliçe kapsamına giren varlıklar için müşterinizin aynı hasar tarihini ve teminatlarını
kapsayan sigorta poliçeleri olsa dahi poliçe teminatını aşan tutarlarda tamamlayıcı olarak
üründen yararlanılabilmektedir.
• 01.02.2020 tarihi ile 30.04.2020 tarihleri arasında alacağınız her bir poliçe ile TEMA Vakfı
aracılığıyla siz değerli müşterilerimiz adına fidan dikilmektedir.
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