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 İLETİŞİM

KONUT PAKET
SİGORTASI

GENEL 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

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.

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) 489 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

7 Gün 24 Saat hizmetinizdeyiz:

0850 250 50 50

SAMSUN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
T. +90 (362) 435 10 05, F. +90 (362) 435 10 06

Konut sigortası paketlerimizden birini seçmeniz halinde
Groupama Asistans Hizmetlerimizden yararlanmaya
başlayabilir, ihtiyaç duyduğunuz her an 0850 250 50 50’den
bize ulaşabilirsiniz.

twitter.com/turkiyegroupama
instagram.com/turkiyegroupama

21201113/10.16/07

facebook.com/turkiyegroupama

KONUT

GROUPAMA HAKKINDA

KONUT
PAKET SİGORTASI

Eviniz mutluluğunuzdur.
Onu güvence altına alın.

Evinizdeki mutluluk hayattaki mutluluğun da temelidir. Siz
de kendinizi en çok güvende hissettiğiniz yer olan evinizi
ve mutluluğunuzu güvence altına almak ister misiniz?
Karşılaşılabilecek risklere karşı evinizi, değerli eşyalarınızı
ve aynı evi paylaştığınız sevdiklerinizi güvence altına
alacak güvenilir bir dostunuz var:

Groupama Konut Sigortası
Kolay Konut
150 m2‘ye kadar evi olan herkes için ideal bir bina sigortasıdır.
Evinizi ve evinizin sabit kıymetlerini, Kolay Konut Sigortası ile
bütçenizi zorlamadan güvence altına alabilirsiniz. Zorunlu
deprem sigortası dışında yangın, sel-su baskını vb. risklere
karşı temel teminatların sunulduğu kapsamlı bir sigorta
ürününe sahip olabilirsiniz. Yazlık ve sezonluk konutlar
kapsam dışıdır.
Süper Konut
Süper Konut ile risklere karşı evinize güvence sağlarken
sigortanızın kapsamını siz belirleyebiliyorsunuz. Esnek
seçeneklerle, sadece evinize özel bir sigorta paketi oluşturmak
sizin elinizde.

Konut Asistans Hizmetlerimiz
• Evinizdeki hasar, oturmayacağınız boyutlarda ise
otelde konaklamanızı sağlıyoruz. Eğer hasar siz şehir
dışındayken gerçekleşir ise, eve dönüş masraflarınızı
karşılıyoruz.
• Elektrikçi, camcı, su tesisatçısı ve çilingir hizmetlerinden
limitleriniz dahilinde ücretsiz yararlanabiliyorsunuz.
• Acil durumlarda ikamet adresine ambulans ve doktor
gönderilmesi, 24 saat tıbbi danışmanlık ve yeni doğum
yapmış sigortalının ve bebeğin bakımı gibi konularda
destek veriyoruz.
• İstanbul il sınırları içinde geçerli olmak üzere ilköğretim
öğrencisi çocuğunuz, kaza nedeniyle okula gidemiyor
ise evinize özel öğretmen gönderiyoruz.

KONUT SİGORTASI TEMİNAT TABLOSU
Kolay Konut
Süper Konut
(Bina)

İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir veya Antalya’da yaşıyorsanız
ve eşya teminatı bulunan Süper Konut poliçesine sahipseniz,
evinizde ve eşyalarınızda oluşabilecek küçük çaplı hasarları
konutunuzda gideriyoruz. Üstelik mobilya, sert zemin, döşeme
ve halıda oluşabilecek mini hasarları onarırken leke çıkarma
gibi işlemleri de gerçekleştirebiliyoruz.

Bilgisayar Asistans

Duman
Yangın Mali Sorumluluk
Dahili Su baskını

Dekorasyon
Deprem
Hırsızlık
Yer Kayması
Sel - Su Baskını
Cam Kırılması
Fırtına
Araç Çarpması (Kara, Hava, Deniz)

Konut Mini Onarım

Evinizdeki bilgisayarda yaşayacağınız her türlü sorununuzda
"Groupama Bilgisayar Asistans" hizmeti ile telefonla ve
uzaktan erişim sağlayarak ücretsiz teknik destek sunuyoruz.

Klima Bakım Hizmeti
*

Yakıt Sızması
Ferdi Kaza

Yaz aylarına girmeden önce klimanıza yaptıracağınız bakım
hizmeti, şimdi Groupama’nın konut poliçesi ile Size Özel ve
Ücretsiz!
Klima Bakım hizmet içeriği*
• Cihazda biriken toz temizliği
• Arıza tespiti
• Elektrik kaçağı kontrolü
• Gaz basıncı ölçümü
• İç ünite filtreleri temizliği
• İç ve dış ünite plastik kasa temizliği

Kombi Bakım Hizmeti
Kira Kaybı
Dolu**
Geçici Adres***
Elektronik Cihaz***
Makina Kırılması**
Hukuksal Koruma
Asistans Hizmetleri
*
**

Bina sabit kıymetlerinin çalınması
Süper Konut ürününde dolu, makina kırılması ve izolasyon teminatları,
bina teminatı alındığında verilmektedir.
*** Süper Konut ürününde elektronik cihaz teminatı, kişisel eşyalar ve geçici
adres teminatları, eşya teminatı alınması durumunda verilmektedir.

Kış aylarına girmeden önce kombinize yaptıracağınız bakım,
şimdi Groupama’nın konut poliçesi ile Size özel ve Ücretsiz!
Kombi Bakım hizmet içeriği*
• Kapak sökülerek cihazda biriken toz temizlenir
• Fan kontrolü
• Eşanjör kontrolü
• Gaz basıncı ölçümü
• Elektrik kaçağı kontrolü
*

Hizmet arıza durumunda kombi ve klimanın arıza edilmesi yönünde
uygulanmaz. Arıza, petek temizliği vb hizmetlerde %40’a varan indirim
avantajı sağlar.

Evde Küçük İşler Paketi
Çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi montajından avize
montajı, kapı kilit değişiminden elektrik tesisatı kontrolü,
priz, iç kapı zili ve kapı otomatının tamiratına varıncaya kadar
ücretsiz yaptırabilirsiniz.

