
 

YAT SİGORTALARI

• Yatınızın sebep olduğu bir kaza neticesinde 3. kişilerin can ve  
 mal kaybı (poliçede mutabık kalınan limit ile sınırlı olmak üzere)

• Kötü niyetli hareketler
 (kaptan ve gemi adamlarınızın barataryası dahil)

• Kumanya, yakıt, donanım, ekipman ve makineler yatınıza   
 alınırken, yatınız içindeki yerleri değiştirilirken ve yatınızdan  
 indirilirken olabilecek kazalar

• Hava taşıtları ile temas

Ek olarak hangi teminatları alabilirim?
• Kişisel eşyalar

• Teknede bulunan elektronik cihazlar

• Çevre kirliliği

• Ferdi Kaza

• Makine Hasarı Genişletme

• Yarış riskleri

• Taşıma klozu

• Yunanistan Zorunlu 3. Şahıs Sorumluluk Teminatı

• Sigortasız tekne

3. şahıslara karşı sorumluluklarınız da 
teminat altında!
• Yatınızın çarpıştığı tekne veya üzerindeki mala gelebilecek
 kayıp ve hasarlar

• Yatınızın liman, dok, iskele, rıhtım, fener, telefon, telgraf   
 kabloları gibi diğer sabit ve hareketli cisimlere vereceği zararlar

• Yatınızda veya başka bir teknede meydana gelebilecek
 can kaybı, sakatlanma ve can kurtarma masrafları

Yatımın sigorta poliçesini nasıl yaptırabilirim?
Anadolu Sigorta Bölge Müdürlükleri, tüm Türkiye İş Bankası 
şubeleri ve Anadolu Sigorta acentelerinden temin edeceğiniz Yat 
Sigortası Başvuru Formu’nu doldurmanız ve Şirketimize iletmeniz 
yeterlidir. Şirketimiz size en uygun şartları belirleyecek ve fiyat ve 
şartlar konusunda karşılıklı mutabık kalındıktan sonra, poliçeniz 
düzenlenecektir.

Hasar durumunda?
Tek yapmanız gereken en kısa sürede şirketimizi durumdan 
haberdar etmeniz ve bu arada sigortalı değilmişçesine gerekli 
makul önlemleri almanızdır.

Belirtilen tüm ek teminatlar, ek prim ve ek koşullara tabi olabilir.

Anadolu Sigorta Gezinti Tekneleri 
Sigorta Poliçesi, yangından 
batmaya, hırsızlıktan korsanlığa 
kadar birçok riske karşı yatınızı 
teminat altına almakla kalmıyor;
Yat Asistans Hizmeti’nin 
ayrıcalıklarını da sunuyor. Yılların 
birikimi ile aldığınız yatınızın bir 
anda yok olup gitmesini 
istemiyorsanız; Türkiye’de Yat 
Asistans Hizmeti’ni ilk sunan şirket 
olmanın gurur ve vizyonunu 
deneyimiyle birleştiren Anadolu 
Sigorta’dan Gezinti Tekneleri Sigorta 
Poliçesi sahibi olun; Yat Asistans 
Hizmeti’nin ayrıcalıklarından 
yararlanmaya başlayın.

Anadolu Sigorta Yat Asistans Hizmeti, bir ek 
hizmet olarak, sigortalılarımıza teminat 
kapsamında bir rizikonun gerçekleşmesi 
neticesinde seyahatleri sırasında 
karşılaşabilecekleri talihsiz durumlarda 
destek sağlıyor. 

Sağlanan hizmetlerin detayı için
www.anadolusigorta.com.tr/tr/anadolu-hizmet/tekne-ve-nakliyat 
adresini ziyaret edebilir, İş Bankası şubeleri 
ve acentelerimizden bilgi alabilirsiniz.

Neden Anadolu Sigorta?
• İlk ulusal sigorta şirketi olarak sektörde 90 yılı aşkın deneyim

• Portföyümüzdeki 3000’in üzerindeki su aracının getirdiği   
 deneyim ile her türlü soru ve sorununuzda yanınızda olacak  
 tecrübeli bir ekip

• Dünyanın en prestijli denizcilik dergisi Lloyd’s List tarafından  
 “Yılın Denizcilik Servis-Hizmet Şirketi” alanında Türkiye’nin en iyi  
 şirketi ödülü

• Deniz Haber Ajansı tarafından Altın Çıpa Ödülleri kapsamında  
 “2016 Yılı Tekne&Makine Sigortacısı Ödülü”

Taşıma ve denize indirmeden çekek yerinde yaşanan sorunlara, 
denize açıldığınızda karşılaşabileceğiniz sorunlardan doğal 
afetlere kadar her türlü istenmeyen kaza ve hasar durumlarına 
kadar tekneniz yani deniz keyfiniz Anadolu Sigorta ile güvence 
altında.

Yat Sigortası ile yatınızın hangi
unsurlarını güvence altına alabilirsiniz?
Anadolu Sigorta Yat Sigortası ile sadece teknenizi değil; teknenin 
makinesi, botları, aygıtları ve donanımlarını da güvence altına 
alabilirsiniz.

Yatım nerede olursa olsun sigorta
teminatı altında mıdır?
Sigorta güvencesi, yatınızın poliçenizde belirtilmiş coğrafi alan 
içinde bulunması kaydıyla denizde, yatma mahallinde, çekek 
yerinde, çekeğe alınırken veya çekekten indirilirken kesintisiz 
olarak devam eder.

Yatımı hangi değer üzerinden sigorta 
ettirmeliyim?
Yatınızın sigorta bedelinin tespitinde piyasa değeri dikkate 
alınmalıdır. Yatınızın gerek gövde, gerekse donanımla ilgili değer 
tespitleri şirketimiz tarafından görevlendirilen tarafsız eksperlerce 
de yapılabilmektedir.

Yatımın uğrayabileceği hangi kayıp ve 
hasarlar poliçede teminat altına alınabilir?
• Tüm deniz kaza ve tehlikeleri
 (çarpma, çatma, karaya oturma, alabora olma, fırtına)

• Yangın, yıldırım, infilak

• Deprem, volkanik patlama

• Korsanlık

• Yatın veya servis botlarının çalınması

• Makine veya teçhizatın zor kullanılarak çalınması
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Yat Poliçesi ve 
Asistans Hizmetleri ile

yan gel 
   yat!

Anadolu Sigorta Yat Asistans Hizmeti, bir ek 
hizmet olarak, sigortalılarımıza teminat 
kapsamında bir rizikonun gerçekleşmesi 
neticesinde seyahatleri sırasında 
karşılaşabilecekleri talihsiz durumlarda 
destek sağlıyor. 

Sağlanan hizmetlerin detayı için
www.anadolusigorta.com.tr/tr/anadolu-hizmet/tekne-ve-nakliyat 
adresini ziyaret edebilir, İş Bankası şubeleri 
ve acentelerimizden bilgi alabilirsiniz.

Neden Anadolu Sigorta?
• İlk ulusal sigorta şirketi olarak sektörde 90 yılı aşkın deneyim

• Portföyümüzdeki 3000’in üzerindeki su aracının getirdiği   
 deneyim ile her türlü soru ve sorununuzda yanınızda olacak  
 tecrübeli bir ekip

• Dünyanın en prestijli denizcilik dergisi Lloyd’s List tarafından  
 “Yılın Denizcilik Servis-Hizmet Şirketi” alanında Türkiye’nin en iyi  
 şirketi ödülü

• Deniz Haber Ajansı tarafından Altın Çıpa Ödülleri kapsamında  
 “2016 Yılı Tekne&Makine Sigortacısı Ödülü”

0850 744 0 744
GENEL MÜDÜRLÜK

0850 744 0 745
bilgi@anadolusigorta.com.tr

İstanbul Bölge Müdürlüğü
0850 744 0 753

bolge11@anadolusigorta.com.tr

Kadıköy Bölge Müdürlüğü
0850 744 0 754

bolge12@anadolusigorta.com.tr

Akdeniz Bölge Müdürlüğü
0850 744 0 752

bolge08@anadolusigorta.com.tr

Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü
0850 744 0 747

bolge03@anadolusigorta.com.tr

Orta Karadeniz Bölge Müdürlüğü
0850 744 0 750

bolge06@anadolusigorta.com.tr

Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü
0850 744 0 746

bolge02@anadolusigorta.com.tr

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü
0850 744 0 749

bolge05@anadolusigorta.com.tr

Karadeniz Bölge Müdürlüğü
0850 744 0 751

bolge07@anadolusigorta.com.tr

Marmara Bölge Müdürlüğü
0850 744 0 748

bolge04@anadolusigorta.com.tr

Kıbrıs Şubesi
(392) 227 95 95 /         (392) 227 95 96

bolge50@anadolusigorta.com.tr




