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SKOGENEL MÜDÜRLÜK - GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
Groupama Plaza Reşit Paşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi

No:2 Maslak 34398 İSTANBUL

Mersis No: 0144003789300010

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

GROUPAMA İLETİŞİM

2
1
2
0
1
2
3
3
/0

1
.1
7
/1

1

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 33.500 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. 
Groupama Emeklilik A.Ş. aynı zamanda Milli Reasürans 
A.Ş.’nin yüzde 5,8 ile en büyük üçüncü hissedarıdır.

Groupama, 2015 yıl sonu itibarıyla 1.240,6 milyon TL 
toplam prim üretimi ve 872 milyon TL Bireysel Emeklilik fon 
büyüklüğüyle elementer, hayat ve bireysel emeklilik branşları 
toplamında Türkiye’nin önde gelen sigortacılık gruplarından 
biridir. Groupama aynı zamanda, 2.195 özel acentesi, 68 
brokeri, 850 banka şubesi ve 1.643 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 HAKKINDA

ARACINIZA
ÖZEL KASKO

7 Gün 24 Saat hizmetinizdeyiz:

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

Kaza Tespit Tutanağı artık cebinizde! 
Uygulamayı AppStore ve Google Play’den 
ücretsiz indirin, kaza anında tüm işlemleri 
kolayca gerçekleştirin.

“Mobil Kaza Tutanağı” ile avantajlar:
- Poliçe bilgisine tek tık ile ulaşılabilir
- Araç bilgileri otomatik olarak ekrana   
  gelir
- Kazanın kusur durumu belirlenince SMS ile   
  bilgi verilir

Asistans Plus ile fark yaratan kasko!
Kaza durumunda 15 gün ikame araç, istenilen yere çekim ve 
daha fazla ayrıcalıklar sunan opsiyonel Asistans Plus paketini 
acentenize sorunuz.

twitter.com/turkiyegroupama

facebook.com/turkiyegroupama

instagram.com/turkiyegroupama

Kaskopilot*, iyi sürücülerin skorlarına göre ödüllendirildiği bir 
Groupama Sigorta mobil uygulamasıdır.

*Uygulamanın kullanılmasına izin verilen otomobil/arazi taşıtı kullanım tarzlı 
kasko poliçelerimiz için geçerlidir.

Siz de Groupama Kasko müşterisi iseniz, Kaskopilot'u ücretsiz 
indirip, E-para kazanabilirsiniz. Kazanacağınız E-paraları, 
internet üzerinden alışverişlerinizde dilediğiniz gibi 
kullanabilirsiniz.



Aracınızın tamiri uzadı diye üzülmeyin, 
kiralık aracınız bizden.
Aracınızın kaza nedeniyle trafiğe çıkamadığı ve eksper 
tarafından tamirinin 48 saati geçeceği tespit edildiği 
durumlarda size ikame araç hizmeti sunuyoruz. Kiralık 
aracınızı kaza durumlarında 7 gün, teknik arızalarda ise 2 
gün boyunca kullanabilirsiniz. Kiralık araç hizmetinden 1 yıllık 
kasko poliçenizde iki kez faydalanabilirsiniz.

Yolda kalırsanız dert etmeyin,    
araç yardım hizmetimiz size hemen ulaşır. 
Kaza anında en yakın kurtarma ekibini bulunduğunuz yere 
gönderiyoruz ve olay yerinde yapılabilecek onarımları anında 
gerçekleştiriyoruz. Hususi araç sahibiyseniz lastik patlaması 
ya da havasının inmesi durumunda anında ekip gönderiyoruz. 
Aracınız il dışında tamirdeyse, teslim almaya gidiş masrafınızı 
limitler dahilinde ödüyoruz. Tamir beklerken ya da çalınan 
aracın bulunması durumunda limitler dahilinde aracınızı 3 gün 
muhafaza ediyoruz. 

Seyahatte kaza geçirmeniz durumunda dilerseniz 
bizim misafirimiz olun, dilerseniz seyahatinizi 
tamamlayalım.
Yaşadığınız şehrin dışında başınıza gelebilecek kazalarda, 
onarımın 48 saatten fazla sürmesi halinde sizin ve sizinle 
yolculuk eden diğer kişilerin konaklama ücretlerini veya 
dilerseniz binek araç kiralanması veya bilet sağlanması ile 
yolcuların seyahatlerini tamamlamaları ile ilgili masrafları 
karşılıyoruz. Ayrıca, en yakın hastaneye nakil, ilaç sevki, tedavi 
sonrası geri dönüş gibi konularda da sizi yalnız bırakmıyoruz. 

Araç sahipleri için 
artık hayat çok kolay

OTO Ekspres ''O'' ile, iyi sürücüyseniz 
ilk hasarınızdan sonra bile hasarsızlık 
indirim hakkınız sürsün.

Herkes hata yapabilir. Arabanızı kaza yapmadan 
kullanıyorsanız ve %40-50-60-65 hasarsızlık indirimine 
sahipseniz, belirli kriterlere uyduğunuz takdirde 
hasarsızlık indiriminizi ilk hasarınız sonrasında da 
koruyoruz. 

Aracınız Mini Onarım Hizmetleri ile 
onarılırken hasarsızlık indiriminiz 
korunsun.

Aracınızdaki küçük hasarları onarıyoruz, üstelik 
hasarsızlık indiriminizi de koruyoruz! RS servislerinde 
yapılan küçük kaporta göçüklerinin boyasız tamiri, 
mini yama gibi işlemlerle hasarsızlığınızı bozmadan 
aracınızda meydana gelen küçük hasarları düzeltiyoruz.

Size özel bir indirimimiz mutlaka var.

Hasarsızlık, peşin ödeme, sıfır araç gibi durumlarda size 
özel indirimler sağlıyoruz.

Size Özel Avantajlar

Aracınıza gösterdiğiniz özenin farkındayız. Ne kadar 
dikkatli olursanız olun, beklenmedik durumlarla 
karşılaşabilirsiniz. Size, aracınızla ilgili gözünüzün arkada 
kalmayacağı bir teklif sunuyoruz:
 
Groupama Kasko Sigortaları.

Keşke dememek için kaskonuzu şimdi yaptırın, önleminizi 
hemen alın. Groupama kasko sigortalarının avantajları ile 
hayatınızı kolaylaştırın.

Aracınız için tercih edebileceğiniz üç farklı kasko 
sigortası seçeneğiyle.

Tüm risklere karşı aracınızı eksiksiz teminatlarla güvence 
altına almak istiyorsanız Süper Özel Oto Kasko tam size 
göre!

Süper Özel Oto Kasko

Yeni aracınızın 0 km. değerini tam 
3 yıl boyunca koruyoruz. 

Gerçek kişi sigortalıların otomobil/arazi taşıtı araçlarının 
satın alma değerini tam 3 yıl boyunca koruyoruz. 0 km. 
aracınız çalınır ya da tam hasara uğrarsa, 2. yıl döneminde 
%20, 3. yıl döneminde %25 fazlasına kadar size ödüyoruz. 
Üstelik tam 3 yıl boyunca! Groupama kasko ile 1 değil 3 yıl 
0 km.'de kalın.

1500'ü aşkın hasar hizmet noktasından ücretsiz 
yararlanabiliyorsunuz. 

Anlaşmalı tamir servislerimiz Türkiye'nin her yerinde. 
Hasar anında, aracınız ne marka olursa olsun, yetkili 
servisinden hiçbir ücret ödemeden yararlanabilirsiniz.

Groupama Sigorta Ayrıcalıkları

Aracınız için istediğiniz teminatı seçin, kaskonuzu 
tercihlerinize göre kendiniz belirleyin, kendi kasko 
paketinizi oluşturun.

Klasik Kasko

Eğer %40-50-60-65 oranında hasarsızlık indiriminiz varsa, 
Groupama'nın sürpriz teminatlarından faydalanabilirsiniz.
Elit Kasko ile kapkaç ve hatalı akaryakıt teminatları 
Groupama'dan size hediye.

Elit Kasko

ARACINIZA
ÖZEL KASKO

KASKO ÜRÜNLERİ TEMİNAT TABLOSU


