
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, 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.
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Hepimizin hayali bir gün emekli olduğumuzda, 
yaşamdan keyif alabileceğimiz imkanlar yaratabilmek! 
Geleceğimizi bugün yaptığımız tasarruflarınızla 
Groupama Emeklilik’te Süper Emeklilik Planı ile  birlikte 
şekillendirelim...

Bireysel Emeklilik sisteminde 10 yıl kalarak, 56 yaşını 
doldurursanız emekli olabilirsiniz ve birikimlerinizi
∙ toplu para
∙ kısmi toplu para, kalanı ise emekli maaşı
∙ tümü emekli maaşı olarak alabilirsiniz.

Birikimlerinizi Groupama Emeklilik Fonlarında 
değerlendirmenin yanı sıra, %25 Devlet Katkısı 
uygulaması ile şimdi daha da avantajlısınız!

Birikimlerinize ek olarak,
%25 Devlet Katkısı ile 
emekliliğinizde rahat edin.

Emeklillik
düşündüğünüzden de
yakın...

Birikimlerinizin kontrolü 
tamamen sizin elinizde

Süper Emeklilik’in tadını çıkarın!

Bireyseldir:
Biz hesabınızı açtıktan sonra, ödediğiniz katkı paylarını, 
alınan fonları, fonların fiyat değişimlerini her an izlersiniz.

Fon esaslıdır:
Birikimleriniz için seçtiğiniz fonlar, konunun uzmanı olan 
Portföy Yönetimi Şirketi tarafından yönetilir. Planınız 
kapsamında, değişik risk grubundan fonları, yatırım 
tercihinize göre belirleyerek birikimlerinizi istediğiniz 
oranlarda paylaştırabilirsiniz.

Denetim altındadır:
Hesabınızdaki her hareket, Emeklilik Gözetim Merkezi ve 
Takasbank üzerinden, Hazine Müsteşarlığı ve Sermaye 
Piyasası Kurulu’nca denetlenir.

Esnektir:
Fon dağılımınızı yılda 6 defa değiştirebilirsiniz. 
Emeklilik planınızı yılda 4 defa değiştirebilirsiniz.

%25 oranında Devlet Katkısı ile teşvik edicidir: 
Devlet, tüm katılımcılara (işveren grup emeklilik planı 
katılımcıları hariç) yatırdıkları her katkı payının %25’ini Devlet 
Katkısı olarak öder. Devletin katılımcılar adına yatıracağı katkı 
payı, yıllık brüt asgari ücretin %25’ini geçemez.

Devlet Katkısı Nedir?
Devlet, tüm katılımcılara (işveren grup emeklilik planı 
katılımcıları hariç) yatırdıkları her katkı payının %25’ini 
Devlet Katkısı olarak öder.
Devletin katılımcılar adına yatıracağı katkı payı, yıllık brüt 
asgari ücretin %25’ini geçemez.

Devlet Katkısının Oranı Nedir?
1 Ocak 2013’ten itibaren, emeklilik hesabımıza Bireysel 
Emeklilik sözleşmenize yatırdığınız katkı payınızın %25’i 
oranında Devlet Katkısı eklenecektir.
Devlet Katkısı Örnek Tablo

Devlet Katkısı Hakediş Sistemi Nasıl İşleyecek?
Devlet Katkısı Hakediş Oranları aşağıdaki tablo ile gösterilmiştir.

Devlet Katkısını nasıl takip edebilirsiniz?
Groupama Sözleşmelerine eklenecek Devlet Katkısını 
www.groupama.com.tr internet sitemizden veya 
0 850 250 50 50 no.’lu Groupama Müşteri 
Hizmetlerimizden takip edebilirsiniz. 

Emeklilik öncesi birikimlerinizi alarak sistemden ayrılma talebiniz 
halinde sistemde elde ettiğiniz yatırım geliri üzerinden, sistemde 
kaldığınız süreye bağlı olarak %5 ile %15 arasında değişen oranlarda 
gelir vergisi kesintisine tabi olursunuz.

Devlet Katkısı’nın üst sınırı ilgili takvim yılı içerisinde 
belirlenen yıllık brüt asgari ücretin %25’i kadar olacaktır.

Süper Emeklilik Planı ile ödeyeceğiniz katkı payı tutarını kendi gelir 
seviyenize, yaş ve statünüze göre belirleyebilme esnekliğine 
sahipsiniz! Ayrıca ödediğiniz katkı paylarının ulaştığı tutara göre 
azalan yönetim gider kesintisi uygulanır ve ödediğiniz katkı payları 
toplamı ilk katkı payının tahsil edildiği tarihte geçerli olan Brüt Aylık 
Asgari Ücretin 24 katına ulaştıktan sonra  yönetim gider kesintisi 
oranı sıfırlanır. Yani artık ödeyeceğiniz katkı paylarından herhangi 
bir yönetim gider kesintisi alınmaz.
Uygun giriş aidatı ödeme planı ile Süper Emeklilik sözleşmesine 
sahip olmanız çok kolay! Giriş aidatının peşin kısmı Brüt Aylık Asgari 
Ücret’in %10’u kadardır. Peşin giriş aidatına ilaveten sistemde 
geçirdiğiniz süreye bağlı olarak ertelenmiş giriş aidatı alınmaktadır; 
ancak emeklilik sözleşmenizin yürürlük tarihinden itibaren 10 yıl ve 
üzeri sistemde kalan müşterilerimizden ertelenmiş giriş aidatı 
alınmayacaktır. 

Ürün detayları ve teknik uygulamalar hakkında ürün teklif 
kitapçığına bakınız veya acentenize danışınız.

Ayrıca, anlaşmalı sağlık kurumlarımızda Groupama’lı olmanın 
ayrıcalığı ile size özel indirimler sunuyoruz.

Devlet Katkısı avantajından yararlanın!

Ödediğiniz Aylık Katkı Payı 100 TL 200 TL 400 TL 800 TL
Alacağınız Devlet Katkısı Tutarı 25 TL 50 TL 100 TL 200 TL

Ayrılma Süresi Devlet Katkısı Hakediş Oranı
3 yıldan az                        % 0

3 yıldan 6 yıla kadar                        % 15
6 yıldan 10 yıla kadar                        % 35

10 yıl üzeri 56 yaşından önce                        % 60
10 yıl 56 yaşından sonra, vefat, maluliyet                        % 100


