
SMART SEYAHAT
SAĞLIK SİGORTASIFransa’nın en büyük mütüel sigorta şirketi olan 

Groupama, tarım ve sağlık sigortalarından evde bakım 
sigortalarına uzanan pek çok alanda lider konumdadır. 
Groupama; Fransa dışında, Avrupa ve Asya’da İtalya, 
Portekiz, Slovakya, Türkiye, Yunanistan, Macaristan, 
Romanya, Bulgaristan, Çin, Vietnam ve Tunus  olmak 
üzere 11 ülkede faaliyet göstermektedir. Groupama’nın 
13 milyon müşterisi ve 35.000 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, 2013 yıl sonu itibarıyla 1.086,2 milyon TL 
prim üretimi ve 705,0 Milyon TL Bireysel Emeklilik fon 
büyüklüğüyle elementer, hayat ve bireysel emeklilik  
branşları toplamında Türkiye’nin önde gelen sigortacılık 
gruplarından biridir.” Groupama aynı zamanda, 2.344 
özel acentesi, 64 brokeri ve 1.673 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 Hakkında
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Öğrencilere özel hazırladığımız
SMART Seyahat Sağlık Sigortası
ile yurtdışında da desteğimizi
hissettireceksiniz...
Eğitim amacıyla ile yurtdışında uzun süreli seyahat eden
öğrencilerimiz, ülkelerinden ve ailelerinden uzaktayken de
SMART Seyahat Sağlık Sigortası desteği ile başlarına gelebilecek
tıbbi rahatsızlık, kapkaç, bagaj kaybı gibi  beklenmedik olaylarda
Groupama Sigorta ile güvence altında.

Not: Poliçe ile ilgili tüm istisnalar ve teminat dışı kalan durumlar ürünün
poliçe / teklif ekinde yer almaktadır. Lütfen acentenize danışınız.

Öğrencilerimizin yurtdışında bulunduğu süre boyunca aniden
hastalanması veya yaralanması durumunda, ayakta tedavi,
yatarak tedavi (acil diş tedavisi, röntgen, MR, fizyoterapi),
ameliyat masrafları ve ambulans gönderimi gibi acil durumlarda
SMART Seyahat Sağlık Sigortası devreye giriyor ve tüm masraflar
30.000 Euro  dahilinde karşılanıyor.

7 GÜN 24 SAAT KESİNTİSİZ
HİZMET SUNAN ASİSTANS
HİZMETLERİMİZDEN
FAYDALANMAK İÇİN
0 850 250 50 50 
NUMARALI GROUPAMA
MÜŞTERİ HİZMETLERİMİZİ
ARAYABİLİRSİNİZ!

• Dil okulu, kurs, üniversite veya değişim programları ile
   yurtdışına eğitim amaçlı seyahat eden, 
• Öğrenci  vizesine başvuruda bulunan
• Seyahat süresi minimum 6 ay (180 gün)
    veya 1 yıl (365 gün) olan,
• Kapsamlı bir poliçe ile yurtdışında kendini güvende
   hissetmek isteyen öğrencilere özel:

  SMART Seyahat Sağlık Sigortası!

LİMİTLER

30.000 Euro

Limitsiz

30.000 Euro

5kg’ye kadar kargo ücreti

4 * otel, maksimum 7 gün

Uçak bileti

4 * otel, maksimum 7 gün

Uçak bileti

Kargo Ücreti

500 Euro

200 Euro

100 Euro

500 Euro

Limitsiz Organizasyon

Limitsiz 

100 Euro

HİZMETLERİMİZ

Tıbbi Tedavi

Tıbbi Nakil (Ambulans)

Cenaze Nakli

Tıbbi Danışma

Ferdi Kaza sebebi ile vefat
veya sürekli sakatlık*

İlaç Gönderimi

Sigortalının Aile Üyelerinden
Birinin Konaklaması 

Sigortalının Aile Üyelerinden
Birinin Ulaşımı

Yaralanma veya Ani Hastalık
Nedeniyle Konaklama Süresinin
Uzatılması

Ülkeye Öngörülmeyen Dönüş
• İkametgahta oluşan hasar sebebiyle
• 1. Dereceden akrabanın vefatı sebebiyle

Kayıp Bagajın Bulunup Ulaştırılması

Bagaj Kaybı ve Zarar Görmesi

Gecikmeli Bagaj (Kayıp) sebebi ile kişisel
ihtiyaçların karşılanması

Overbooking (Uçağın Gecikmesi) sebebi
ile acil ihtiyaçların karşılanması

Nakit Avans (Cüzdan, kredi kartı, beklenmeyen
hastalık ve kaza gibi durumlarda ilk acil
ihtiyaçların karşılanması)

Hukuki Bilgilendirme

Genel Bilgilendirme

Kapkaç

Okulun merdivenlerinden düşerek kolumu ve bacağımı 
yaraladım. Röntgen ve tedavi masraflarımı 30.000 Euro’ya 
kadar teminat altına alan SMART Seyahat Sağlık poliçemi 
kullanarak hiçbir ödeme yapmadan poliçemden faydalandım.  
Ailemi sadece iyi oldugumu haber vermek için aradım. 
Km’lerce uzakta beni yalnız bırakmayan Groupama’ya 
teşekkürler...

Öğrenci iken paranız daha da kıymetli oluyor, her liranın 
hesabını düşünürken bir de kapkaç olayı  ile cüzdan kaybı bir 
öğrenci için – hele yurtdışında ise – tam bir kabus. İşte böyle 
sıkıntılı bir anımda Groupama bana acil ihtiyaçlarım için nakit 
avans sağlayarak yardım etti. 

Overbooking nedeniyle geçiken uçağımı beklerken 
havalanında yaptığım kişisel masraflarım poliçem kapsamında 
karşılandı. Kendimi ayrıcalıklı hissettim...

Kızım, Paris’te seyahat sırasında aniden hastalandı. Zaman 
kaybetmeden kızıma kavuştum. Üstelik hiçbir harcama 
yapmadan ! SMART farkıyla uçak biletim ve konaklama 
masraflarım karşılandı.

SMART SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI


