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GENEL MÜDÜR MESAJI
Müşteri ve üyelerinin memnuniyetini sağlama sözüne sadık kalan Groupama Grubu, mütüel 
tarım sigortası modeli üzerine kurulu tarihi boyunca uzmanlık ve iş yapış şekilleri geliştirmiş ve 
bu sayede günümüzde Fransa’nın en büyük, Avrupa’nın ise en önemli sigorta şirketleri arasında 
yerini almıştır.
Ülke sathına yayılmış kökleriyle gurur duyan Groupama Grubu, faaliyetinin merkezine insanı ve 
onun beklentilerini koymuş; bu şekilde uzun soluklu, yoğun, canlı ve günlük yaşam gerçeklerinin 
gereklerine göre şekillenmiş bağlantılar kurmuştur.
Dostane, sorumlu, verimli, dayanışmacı özellikleriyle Groupama Grubu, üye ve müşterilerinin 
yaşam projelerini teminat altına alır ve onlara eşlik eder. Sigorta hayatın kalbinde yer alır ve 
Grup her zaman olduğu gibi toplumsal gelişmelere uygun hizmet ve ürünler temin etmeyi 
hedefler.  Grup, karşılıklı güven ve çok kanallı dağıtım stratejisi temellerine dayanan yakın 
iletişim bağları kurar.  Bu şekilde sadakati sağlayan güçlü bir aidiyet duygusu ve adanmışlık 
yaratır.
Grup, nüfusun yaşlanmasına bağlı olarak emeklilik ile sağlık ve bakım hizmetlerinin 
finansmanından can ve malın korunmasına, klasik risklerden iklim hasarlarına yönelik 
teminatlara ve veri güvenliğine uzanan geniş bir yelpazede somut ve yenilikçi çözümler 
sağlamaya katkıda bulunur.
Özellikle dijitalleşme nedeniyle değişimin hızlandığı bir dünyada içeride ve dışarıdaki tüm 
paydaşlarını - üye, müşteri, çalışan, temsilci, acente, iş ortağı - can kulağıyla dinlemek ve her 
birinin menfaatini dengelemek Grubun sosyal sorumluluğunu yapılandırır ve sürdürülebilir 
büyümesine kaynak teşkil eder. 
Bu sorumluluk aşağıdaki güçlü yönlerimizi seferber etmemizi gerektirir: 
•Adanmışlığımızdan aldığımız güç,
•Uzmanlığımız, bilgi ve becerimiz,
•Etik ilkelerimiz, başka bir deyişle mesleklerimizi icra etme ve sorumluluklarımızı yerine getirme
biçimimiz.
Finans dünyasının insancıl ve adanmış bir oyuncusu olarak yaşam biçimlerinin gelişimine uyum 
sağlayan ve çağdaşlığı tam anlamıyla özümseyen çalışanlarımız, temsilcilerimiz ve 
acentelerimiz, günlük işlerini etik bir şekilde yaparken sürekli büyüyen, işine odaklanmış ve 
toplumsal sorumluluğa sahip bir Grup olma amacımıza hizmet ederler.
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GRUBUN DEĞER VE TAAHHÜTLERİ
Bir asrı aşkın bir süredir kök saldığımız topraklarda 
ekiplerimize (çalışan, temsilci ve acenteler), üyelerimize, 
müşterilerimize ve iş ortaklarımıza güven telkin etmeyi 
amaçlıyoruz.

Çalışanlar, üyeler, müşteriler ve 
iş ortaklarına karşı taahhütler

• Onlarla uzun vadeli bir güven ilişkisi kurmak
• Onların günlük veya uzun vadeli somut
ihtiyaçlarını, yaşamlarındaki gelişmelere ve 
planlarına uygun şekilde karşılamak
• Cana veya mala zarar verebilecek riskleri
önlemeye yönelik faaliyetlere katılmak
• Alınan önlemlere rağmen riskler gerçekleşip,
kazalar olduğunda durumun telafisini 
kolaylaştırmak

Bu bizim mesleğimizi icra etme şeklimiz ve 
bundan gurur duyuyoruz. Güveni ancak 
gösterdiğimiz yakınlık, sunduğumuz 
danışmanlık veya diğer hizmetlerimizin 
değeri, insana gösterdiğimiz saygı ve 
tuttuğumuz sözlerimiz sayesinde 
kazanabileceğimizin ve koruyabileceğimizin 
bilincindeyiz.

Daha net bir ifadeyle, Grup ve şirketlerinin 
üstlendikleri misyon, “güven inşa eden 
sigorta şirketi” olmaktır. 
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Değerler

Bu imtiyazlı güven ilişkisini inşa etmek için 
Grup, kuruluşunun esas amacı olan, onu 
büyüten ve kimliğini şekillendiren aşağıdaki 
değerlerden güç alır: 

• Varlık nedenimiz olan üye ve müşterilerimizi
can kulağı ile dinleyerek onların ihtiyaçlarını iyi 
tanımamızı sağlayan yakınlık,
• Yenilikçiliği getiren sorumluluğa sahip
çalışan, temsilci ve acentelerimizin adanmışlığı,
• Üye ve müşterilerimizin memnuniyetini
sağlamaya yönelik performans,
• Ortak menfaatlere yönelik dayanışma.

Grup, Fransa ve diğer ülkelerdeki 
faaliyetlerinin tamamı için aşağıdaki belgeleri 
imzalayarak bunlara uymayı taahhüt etmiştir:
• 2007 tarihli İnsan Hakları, İşgücü, Çevre,
Yolsuzlukla Mücadele alanlarında 10 ilke 
içeren Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler 
Sözleşmesi (Grup her yıl bu ilkelerin 
uygulandığına yönelik rapor vermektedir); 
• 2013 tarihli Çalışanların Yaşam Kalitesi
Hakkında Avrupa Birliği Ortak Bildirisi. 

Grubun Fransa’daki faaliyeti için imzaladığı 
belgeler:
• 2007 yılında Montaigne Enstitüsü ve birçok 
büyük şirket tarafından hazırlanan Çeşitlilik 
Kural Belgesi;
• 2010 yılında Çalışma, Toplum ve Aile İlişkileri 
ve Dayanışma Bakanlığı tarafından hazırlanan 
Ebeveynlik Kural Belgesi. 

Grubun verdiği taahhütler

Grup, aynı yaklaşım doğrultusunda, iş ortakları ile 
2008 yılında Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği ile 2011 
yılında Çalışanların Yaşam Kalitesi hakkındaki 
anlaşmaları imzalamıştır. Ve 2015 yılında Grup 
Şehircilik Bakanlığı’nın Şirketler ve Mahalleler 
Kural Belgesi'ne imza atmıştır.

Grup son olarak, üyesi bulunduğu Sigorta 
Şirketleri Federasyonu’nun yayınladığı 
Şirketlerin Sosyal Sorumlulukları Kural 
Belgesi'ne uymayı taahhüt etmiştir.

Bu taahhütler Grubun evrensel olarak kabul 
edilmiş insani değerlere derin bağlılığını 
hayata geçirmiştir. Grubun uymayı taahhüt 
ettiği ilkeler, organizasyonunun her 
seviyesinde sürdürülebilir ve sorumlu bir 
şirket yönetimini strateji ve olağan 
faaliyetlerine dâhil etme yönündeki 
adanmışlığının kanıtıdır.

GROUPAMA GRUBU ETİK 
ŞARTLARI BELGESİ

GRUBUN DEĞER VE 
TAAHHÜTLERİ

Gücünü bu değerlerinden alan Grup, aşağıdaki 
belgelerde bulunan tavsiye ve taahhütlere 
koşulsuz uyar:
• İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (1948) ve 
Avrupa Birliği İnsan Hakları Sözleşmesi
• Uluslararası Çalışma Örgütü’nün ilkeleri
• Çokuluslu şirketler için OECD  rehberi
• Avrupa Birliği Temel Haklar Kural Belgesi
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DAVRANIŞ KURALLARI VE BU 
KURALLARA UYUM

Sürekli veya geçici, temsilci veya 
özel acente olsun, Grubun 
herhangi bir markasına bağlı 
olarak faaliyet gösteren her 
çalışan işbu Etik Şartlar  Belgesi ve 
Davranış Kuralları Belgesi'nde 
bildirilen değer ve taahhütleri 
bilmeli ve bunlara uymalıdır. Bu 
ilkeler ve bunlara uyulmadığı 
takdirde ortaya çıkacak sonuçların 
ayrıntıları Davranış Kuralları 
Belgesi'nde yer almaktadır.

İşbu Etik Şartlar Belgesi ve Davranış Kuralları 
Belgesi'nde bildirilen ilkelere uygun 
olmadığını düşündüğü özel bir durumla 
karşılaşan her çalışan, temsilci veya acente, 
bu durumu şirket nezdinde bildirmek 
amacıyla ihbarda bulunma hakkına sahiptir.

İhbar hakkı, Davranış Kuralları Belgesi’nde 
belirtilen çerçeve içinde kullanılması kaydıyla 
tüm çalışan, temsilci ve acentelere verilmiştir. 
İhbar hakkı mevcut bildirim kanallarının, 
hiyerarşinin, personeli temsil eden mercilerin, 
bağımsız denetçilerin, kanunun belirlediği 
kamu otoritelerinin veya Grup şirketlerinin iç 
bildirim kanallarının yerine geçmez; onları 
tamamlar niteliktedir.

GROUPAMA GRUBU ETİK 
ŞARTLARI BELGESİ

DAVRANIŞ KURALLARI VE 
BU KURALLARA UYUM & 
İHBAR HAKKI VE UYGULAMA 
KURALLARI

İHBAR HAKKI VE UYGULAMA 
KURALLARI
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GROUPAMA GRUBU ETİK 
ŞARTLARI BELGESİ

GRUP ETİK KOMİTESİ

GRUP ETİK KOMİTESİ

Yönetim organının ve bölge sandıklarının 
genel müdürlüklerinden oluşan Grup Etik 
Komitesi’nin başlıca görevleri aşağıda 
açıklanmıştır:

• Grup İcra Komitesi’ne etik ve deontoloji
konularında her türlü tavsiyede bulunmak, 
daha genel olarak şirketin sosyal 
sorumluluğuna dair her konuda danışmanlık 
yapmak;
• Etik Şartlar Belgesi ve Davranış Kuralları
Belgesi'nin dağıtım ve uygulanmasını 
sağlamak, gerektiği hallerde Grup İcra 
Komitesi’ne bu metinlerde değişiklik 
yapılmasına yönelik önerilerde bulunmak;
• Grup şirketlerinin talebi üzerine etik veya
deontoloji ile ilgili konularda görüş bildirmek.

Her çalışan, temsilci veya acente, bu 
Komitenin üyeleri, misyonları ve işleyişi 
hakkında bilgi isteme hakkını haizdir.




