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Fransa’nın en büyük mütüel sigorta şirketi olan Groupama, 
tarım ve sağlık sigortalarından evde bakım sigortalarına 
uzanan pek çok alanda lider konumdadır. Groupama; Fransa 
dışında, İtalya, Portekiz, Slovakya, Türkiye, Yunanistan, 
Macaristan, Romanya, Bulgaristan, Çin, Vietnam ve Tunus 
olmak üzere 11 ülkede faaliyet göstermektedir. Groupama’nın 
13 milyon müşterisi ve 34.000 çalışanı bulunmaktadır. 
Grup, sigortacılık ve bankacılık alanlarında müşterilerinin 
ihtiyaç ve taleplerine göre şekillendirilmiş ürün ve hizmetler 
sunmaktadır.

Groupama, Türkiye’deki faaliyetlerine 1991 yılında Güneş 
Sigorta’nın yüzde 36 hissesini alarak başladı. Daha sonra, 
2006 yılında Başak Emeklilik ve Başak Sigorta’yı, 2008 yılında 
Güven Hayat ve Güven Sigorta’yı satın aldı. 2009 yılında 
Başak ve Güven şirketlerinin faaliyetlerini ‘Groupama Sigorta 
A.Ş.’ ve ‘Groupama Emeklilik A.Ş.’ markaları altında birleştirdi. 
Aynı zamanda Milli Reasürans A.Ş.’nin yüzde 5,8 ile en büyük 
üçüncü hissedarıdır.

“Groupama, 2014 yıl sonu itibarıyla 1.057,7 milyon TL prim 
üretimi ve 840 milyon TL Bireysel Emeklilik fon büyüklüğüyle 
elementer, hayat ve bireysel emeklilik  branşları toplamında 
Türkiye’nin önde gelen sigortacılık gruplarından biridir.” 
Groupama aynı zamanda, 2.135 özel acentesi, 63 brokeri, 
900 banka şubesi ve 1.656 Tarım Kredi Kooperatifi’yle 
birlikte Türkiye’nin en yaygın dağıtım kanalına sahip sigorta 
şirketlerinden biridir. Groupama Türkiye prim üretiminde, 
Grubun Fransa harici faaliyet gösterdiği tüm ülkeler arasında 
ikinci sırada yer almaktadır.

GROUPAMA HAKKINDA

facebook.com/turkiyegroupama

twitter.com/turkiyegroupama

YAT SİGORTASIGENEL MÜDÜRLÜK
Groupama Plaza Reşit Paşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi

No:2 Maslak 34398 İSTANBUL

T. +90 (212) 367 67 67 (Pbx), F. +90 (212) 367 68 68

MERKEZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
T. +90 (212) 367 67 67 (Pbx), F. +90 (212) 367 68 68

BAKIRKÖY BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
T. +90 (212) 503 26 30, F. +90 (212) 503 39 32

KADIKÖY BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
T. +90 (216) 385 95 55, F. +90 (216) 385 38 35

ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
T. +90 (312) 410 49 00, F. +90 (312) 425 52 24

İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
T. +90 (232) 498 21 00, F. +90 (232) 486 14 63

ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
T. +90 (322) 455 27 00, F. +90 (322) 454 36 63

BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
T. +90 (224) 270 18 00, F. +90 (224) 270 83 83

ANTALYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
T. +90 (242) 310 43 43, F. +90 (242) 310 43 33

TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
T. +90 (462) 326 82 61, F. +90 (462) 326 82 65

SAMSUN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
T. +90 (362) 435 10 05, F. +90 (362) 435 10 06

K.K.T.C. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
T. +90 (392) 228 02 08-09, F. +90 (392) 228 61 60



Denizcilik her türlü duruma karşı hazırlıklı olmayı gerektirir. 
İster ticari, ister bireysel amaçlı kullanın fark etmez, 
Groupama’ya gelin, teknenizi geniş kapsamlı teminatlarla 
güvence altına alın.

İçiniz rahat, özgürlüğün ve denizin keyfini çıkarın.  Siz engin 
maviliklere yelken açın, gerisini Groupama’ya bırakın.

Gönül rahatlığıyla 
demir alma zamanı!

Eminiz ki yatınız kadar önemli bir başka konu da 
başkalarına verebileceğiniz zarardan doğabilecek 
sorumluluk ve kayıpları güvence altına alabilmeniz. Bu 
nedenle; 

• Bir başka yata çarpmak suretiyle diğer yata   
verebileceğiniz kayıp ve hasarı

• Yatınızda veya başka bir yatta, can kaybına, sakatlığa  
veya yaralanmaya neden olunmasından doğan  
sorumluluğunuzu

• Yat enkazı kaldırılırken ihmal nedeniyle oluşabilecek  
sorumluluklarınızı

• Hukuki savunma masraflarınızı da Groupama olarak  
güvence altına alıyoruz.

• Sorumluluklarınızı yatın sigorta bedelinden bağımsız 
bir teminat limiti belirleyerek güvence altına 
alabilirsiniz.

• Yatınızda bulunan kişileri “Ferdi Kaza Sigortası” ile  
güvence altına alabilir, tedavi masraflarını da sigorta  
kapsamına dahil edebilirsiniz.

• Kendiniz, yat işletmeciniz veya kaptanınız için   
“Hukuksal Koruma Teminatı” alabilirsiniz. 

• Bireysel amaçlı kullandığınız yatınızdaki, kişisel  
eşyalarınızı ek prim ödemeksizin teminat altına  
alabilirsiniz.

• Ani ve beklenmedik bir kaza sonucu meydana gelen  
çevre kirliliği teminatını belirli limitler ile sigorta  
kapsamına dahil edebilirsiniz.

• Hasarınız olmadığı takdirde priminizin bir bölümünü  
geri alabilirsiniz.

• Tüm bunlara cazip fiyat ve uygun ödeme koşulları  
ile sahip olabilirsiniz.

Üçüncü Şahıs Sorumluluk Teminatları 

İster ticari, ister bireysel amaçlı kullanılıyor olsun, teknenizi 
ve onunla birlikte servis botları ve tüm donanımlarını 
yalnızca açık denizlerde değil, çekek yerinde veya 
çekek yerine çekilirken de Groupama güvencesi altına 
alabilirsiniz.

Size özel güvencelerimiz:

• Batma, fırtına, çatma, çarpma, oturma gibi deniz  
kazaları ve tehlikeleri

• Yangın
• İnfilak
• Deprem, volkanik patlama, yıldırım
• Kötü niyetli hareketler
• Korsanlık
• Rıhtım, liman aygıt ve donanımı, kara veya hava  

taşıtları ve benzeri cisimlerle temas sebebiyle oluşan  
kayıp ve hasarlar

• Kumanya, yakıt, donanım ve makinelerin yüklenmesi, 
boşaltılması ya da yer değiştirmesi esnasında    
olabilecek kazalar

• Yatın veya servis botlarının çalınması
• Dıştan takma motorların çalınması
• Tekne ve makinelerdeki gizli kusur, şaftların kırılması,  

kazanların patlaması sonucu oluşan zararlar
• 3. Şahısların ihmali nedeniyle doğan kazalar
• Karinanın kontrolü esnasında oluşabilecek masraflar

Yat Sigortası Teminatları

Poliçe ile satın alacağınız teminatların kapsam ve limit
detaylarını acentelerimizden öğrenebilirsiniz. 


