YAT SİGORTASI

GROUPAMA HAKKINDA

GROUPAMA İLETİŞİM

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 33.500 çalışanı bulunmaktadır.
Grup, sigortacılık ve bankacılık alanlarında müşterilerinin
ihtiyaç ve taleplerine göre şekillendirilmiş ürün ve hizmetler
sunmaktadır.

GENEL MÜDÜRLÜK - GROUPAMA SİGORTA A.Ş.

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.
Groupama Emeklilik A.Ş. aynı zamanda Milli Reasürans
A.Ş.’nin yüzde 5,8 ile en büyük üçüncü hissedarıdır.

KADIKÖY BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Groupama Plaza Reşit Paşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi
No:2 Maslak 34398 İSTANBUL
Mersis No: 0144003789300010
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

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

“Groupama, 2015 yıl sonu itibarıyla 1.114 milyon TL prim
üretimi ve 872 milyon TL Bireysel Emeklilik fon büyüklüğüyle
elementer, hayat ve bireysel emeklilik branşları toplamında
Türkiye’nin önde gelen sigortacılık gruplarından biridir.”
Groupama aynı zamanda, 2.195 özel acentesi, 68 brokeri,
850 banka şubesi ve 1.643 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.

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

facebook.com/turkiyegroupama
twitter.com/turkiyegroupama

21062323/03.16/02

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

Groupamarine yat sigortası ek teminatlarımız

Groupama Sigorta’dan
yat sigortalarında “bir ilk” !
• “All Risks” yapısında oluşturulan Groupamarine ile fark
yaratıyoruz: Piyasadaki tüm ürünlerde kullanılan klozlarda
teminat kapsamındaki rizikolar sayılmakta, bunların
dışındakiler kapsam dışında kalmaktadır. "All Risks" yapısında
olan yeni ürünümüz Groupamarine’de ise istisnalar arasında
belirtilmediği sürece tüm rizikolar sigorta kapsamına dahildir.
Böylece hangi risklerin kapsam dışı olduğunu bilerek hasar
durumunda kötü sürprizlerle karşılaşmazsınız.
• Geniş kapsamı ile alanında “bir ilk” özelliği taşır.
• Özel eşyalarınızdan, balık takımlarına, makina hasarları ve
elektronik cihaz hasarlarından çevre kirliliğine kadar geniş
kapsamlı bir güvence sunar.
• Zengin asistans hizmetleri ile size ücretsiz ayrıcalıklar sunan
çözümler üretir.
• Tüm yerli ve yabancı bandıralı yatlar için geçerlidir.
• Cazip fiyat ve uygun ödeme koşulları ile Groupamarine
poliçesine sahip olabilirsiniz.
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3. şahıs sorumluluk
Harp/Grev
Makina Kırılması*
Elektronik Cihaz*
Kişisel Eşyalar
Ferdi Kaza ve Tedavi Masrafları
Hukuksal Koruma
Çevre Kirliliği(Yakıt Sızdırma)
Çekme-Kurtarma
Sigortasız Tekne Teminatı
Balıkçılık Ekipmanları
Su Sporları Sorumluluk

* Poliçede belirtilen yaş sınırlamasına tabi olarak

“Groupamarine Yat Sigortası” ile açık
denizlerde kötü sürprizlere yer yok !

Yat sigortasında fark yaratıyoruz!
• Size “Tüm rizikolar dahil (All Risks)” teminat yapısı ile sektörde
eşi olmayan bir ürün sunuyoruz.
• Kısmi hasarlarda eskime payı düşmeden hasarınızı ödüyoruz.
• “Makina Kırılması Teminatı” ile teknenizin tüm makina
dairesi ekipmanını güvence altına alıyor, motoryatlar dahil
olmak üzere pervane ve şaft hasarlarını da içerecek şekilde
Groupama’ya özel bir teminat sunuyoruz.
• Üçüncü şahıslara karşı sorumluluklarınız için yatınızın sigorta
bedelinden bağımsız yüksek limitlerle sorumluluk teminatı
veriyoruz.
• Teknenize ekspertiz yaptırarak mutabakatlı değer üzerinden
poliçe düzenliyoruz.

Tekneniz ile seyahatlerinizde 7/24 hizmet sunan çağrı
merkezimizden size destek veriyoruz
Size Özel Teminatlarımız:
• Tıbbi danışma ve ilaç gönderimi organizasyonu
• Erken dönüş seyahatinin karşılanması (aile üyelerinden birinin
vefatı veya evde meydana gelen hasar)
• Kaza sonucu yatın onarımı esnasında konaklama veya ulaşım
• Yatın çalınmasını takiben bulunması durumunda ikametgahına
giden mürettebatın geri getirilmesi

Groupamarine yat sigortası teminatlarımız
• Deniz kaza ve tehlikeleri sonucu veya harici nedenlerle ve
tesadüfen ileri gelebilecek fiziksel zıya veya hasarların bütün
rizikoları
• Yangın, infilak sonucu sigortalı teknedeki fiziksel hasar ve
kayıplar
• Tekne ve botların tamamen çalınması
• Gemiye, depo veya onarım yerine zorla girilerek makinenin
(dıştan takma motorlar dahil) aygıt veya donanımın
çalınması gibi teminatlar poliçe ve klozlardaki istisnalara ve
sınırlamalara tabi olmak üzere kapsam dahilindedir.

Yatınıza Özel Teminatlarımız:
• Yat yakıt ve su ikmal hizmetleri
• Teknik ekibin ulaşımı
• Kaza durumunda kiralık araç
• Yedek parçanın ulaştırılması
Diğer teminatlarımız:
• Seyir rotası danışmanlık hizmeti
• Rehberlik ve tercüme hizmetleri organizasyonu

7 Gün 24 Saat hizmetinizdeyiz:

0850 250 50 50
Tüm hasar işlemleri ve Asistans hizmetlerimiz için
0850 250 50 50’den bize ulaşabilirsiniz.

