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Groupama ile diş bakımı da artık sigorta kapsamına alınıyor. 

Groupama, „„Diş Paketi‟‟ ile 
Gülümsetiyor... 

Groupama, yeni kapsamlı “Diş Paketi” ile diş temizliği ve bakımını sigorta kapsamına 

alıyor. Groupama’nın bireysel sağlık planlarına ve talebe göre grup sağlık planlarına da 
eklenebilen Diş Paketi ile sigortalı, diş hekimi hizmet sağlayıcılarından randevu alarak 
yılda bir kez ücretsiz olarak diş temizliği ve bakımı yaptırabiliyor.  

Groupama “Diş Paketi” kapsamıyla sektörde fark yaratıyor! 
 
Ücretsiz ek hizmet ile diş bakımını da sağlık poliçelerine dahil eden Groupama, poliçe 
vadesi dahilinde yılda bir kez olmak üzere sigortalıya anlaşmalı klinik ve diş 
hekimlerinden ücretsiz olarak hizmet alma hakkı sağlıyor. 
 
Groupama Diş Paketi; alt ve üst çene detertraj hizmetinden (diş temizliği) dolgu 
sökümüne, uzman diş hekimi muayenesinden vitalite kontrolüne, dis rontgen filmi, yerel 
flour uygulamasi ve okluzyon düzeltilmesine kadar geniş kapsamlı ve Türkiye’nin her 
yerinde geçerli olan "ücretsiz " hizmet içeriğini kapsıyor. 

 
Groupama “Diş Paketi” hizmeti hakkında: 
Sigortalı, Diş Paketi hizmetlerinden  0850 250 50 50 numarayı arayıp, 1-3-5’i tuşlayarak Diş Paketi 
Hizmet Hattı üzerinden randevu alınarak yararlanılabilir. 
Poliçe kapsamında bulunmayan dental hizmetler de anlaşmalı klinik ve diş hekimlerinde Türk Diş 
Hekimleri Birliği Taban Fiyat Tarifesinden verilecektir. 

Groupama hakkında: 
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 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. 
www.groupama.com.tr 

 
Bilgi için 

Groupama 

0212 367 66 90     

Pınar Değirmencioğlu: p.degirmencioglu@groupama.com.tr 

Global Hill+Knowlton Strategies 

0212 270 52 32 

SelinKurtulan – selin.kurtulan@hkstrategies.com 

Işıl Kaya - isil.kaya@hkstrategies.com 
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