Hayatımı hastanedeki hızlı
müdahaleye borçluyum.
"Geçtiğimiz günlerde halı sahada futbol
oynarken göğsümde şiddetli bir ağrı
hissettim. Arkadaşlarım beni en yakın
hastanenin acil servisine götürdü. İlk
müdahaleden sonra kalp krizi geçirdiğim
anlaşılınca hemen ameliyata alındım.
Ameliyatım başarılı geçti ve sağlığıma
kavuştum. Sigarayı bıraktığım ve Groupamalı
olduğum için çok memnunum."
Hakkı Yavuzhan, İstanbul, 41

Groupama sağlık kartı ile indirimden
yararlandım.
"Bir süre önce yüksek ateş ve halsizlik
şikâyetiyle evime yakın bir hastanenin acil
servisine gittim. Doktor muayenesinden
sonra ağır bir grip geçirdiğim anlaşıldı. İğne
ve ilaçlarla kısa sürede toparlandım. Fakat
kesilecek fatura beni endişelendiriyordu.
Herhangi bir özel sağlık sigortam olup
olmadığı soruldu. Groupama ilk Yardım
Sigortası Kartımı verdim ancak sigortamın bu
işlemleri ödemeyeceğini biliyordum. Sağlık
kartım sayesinde cazip bir indirim alarak
yüklü bir fatura ödemekten kurtuldum.
İyi ki Groupama’dan İlk Yardım Sigortası
yaptırmışım."
Dilek Yıldız, Ankara, 33

GROUPAMA HAKKINDA
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,
900 banka şubesi 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.

GROUPAMA İLETİŞİM

İLK YARDIM

GENEL MÜDÜRLÜK
Groupama Plaza Reşit Paşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi
No:2 Maslak 34398 İSTANBUL
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

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

0850 250 50 50
Tüm hasar işlemleri ve asistans hizmetlerimiz için
0850 250 50 50’yi arayınız.

facebook.com/turkiyegroupama
twitter.com/turkiyegroupama
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7 Gün 24 Saat hizmetinizdeyiz:

SAĞLIK

SİZDEN GELENLER

Beklenmedik risklere karşı,
Groupama İLK YARDIM,
acil sağlık poliçesi...

Avantajlarımız

•

Özel hastane kısıtlaması yoktur

Ekonomik primlerle acil sağlık sorunları karşısında iyi bir
güvenceye sahip olmak isteyenlere, Türkiye'nin her yerinde
geçerli bir sağlık poliçesi sunuyoruz; Groupama İlk Yardım
Sigortası.

•

Katılım payı yoktur

•

Asistans hizmetleri

•

Acil durumlar için ekonomik bir sigorta alternatifidir

•

Yaşa ve cinsiyete göre değişmeyen standart plan ve

Plan ve ödeme seçeneklerimiz
LİMİT (TL)

standart fiyat

KREDİ KARTINA
PEŞİN PRİM (TL)* TAKSİTLİ PRİM
(TL)*

Plan 1

10.000

115

23 x 5 = 115

Plan 2

15.000

145

29 x 5 = 145

* İndirim, sürprim uygulaması yoktur.

İlk Yardım Sigortası sayesinde, hayati tehlike taşıyan ve acil
tanımına giren hastalık ve kaza hallerinde, hastanede ilk
12 saat içinde başlatılan tıbbi müdahalelere karşı güvence
altındasınız.

10.000 ve 15.000 TL'lik iki standart plandan kendiniz için
uygun olanı seçerek, bütçenizden ayda sadece 9,5 TL ayırarak
acil sağlık sorunlarına karşı güvence sahibi olabilirsiniz.

Teminatlarımız
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Şuur kaybı
Kalp krizi ve ritim bozuklukları, hipertansiyon krizleri
Zehirlenmeler
Trafik kazası
Ani felçler
Akut solunum problemleri
Solunum yollarında tıkanmaya yol açan şok
Akut apandisit, mide delinmesi, mide kanaması
Yüksekten düşme
Uzuv kopmaları
Menenjit, beyin apsesi
Elektrik çarpması
Göz yaralanmaları
Suda boğulma
Donma
2. ve 3. derece yanıklar
Akut, yoğun kanamalar
Kırık ve çıkıklar
Hayvan ısırıkları
Akrep, yılan, örümcek, arı sokması
Solunum sistemine yabancı cisim kaçması
Tahriş edici gazların solunması

Acil durum teminatları, poliçemizde detaylı olarak belirtilmektedir. Sigortalanma
tarihinden önceki mevcut hastalıklar nedeniyle oluşacak durumlar kapsam
dışındadır.

Acil yardım hizmetlerimiz
•

Groupama tarafından sağlanacak hava ve kara
ambulansı ile hastaneye nakil hizmetleri

•

Tıbbi bilgi ve danışmanlık hizmeti

•

Sigortalının tedavi sonrasında daimi ikametgahına
dönüşünün sağlanması. (Tedavinin ikamet edilen il
dışında olması durumunda)

Anlaşmalı kurumlarda indirim
Sağlık kartı sayesinde anlaşmalı kurumlarda indirim
avantajı.

İş göremezlik teminatı
Hastanede kalınan süre içerisinde günlük 50
TL'ye kadar, 3 gün ile sınırlı iş göremezlik ödemesi
Groupama'dan.

