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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.
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Hayat iyi ve kötü sürprizlerle dolu... İyi sürprizleri heyecanla 
bekliyoruz, peki ya kötü sürprizlere hazırlıklı mıyız? 

Hayat sigortası, yokluğunuzda sevdiklerinizin üzüntüsünü 
dindirmese de hayat standartlarını korumalarına yardımcı 
olur. Siz de Groupama Emeklilik'ten yaptıracağınız Yıllık Hayat 
Sigortası ile ailenizin geleceğini güvence altına almış olmanın 
huzurunu yaşarsınız.

Sevdikleriniz, 
beklenmedik 

durumlara karşı artık 
güvence altında... 

Temel teminatlar

• Vefat

İsteğe bağlı ek teminatlar

• Kaza sonucu vefat
• Kaza sonucu sakatlık (Sürekli sakatlık ile birlikte 

verilmemektedir)
• Sürekli sakatlık (Kaza veya hastalık sonucu sakatlığı 

içerir)
• Tehlikeli hastalıklar
• Ayrıca; Kaza Sonucu Vefat, Kaza Sonucu Sakatlık ve 

Sürekli Sakatlık Teminatları çerçevesinde aşağıda 
açıklanan üç risk durumunda gerçekleşebilecek 
kazaları da ilave prim ödemek suretiyle teminat altına 
alabilirsiniz.

 Bu kazalar:
 • Motosiklet ve takma motorlu bisiklet kullanma        

   veya bu araçlara binme esnasında geçirilen kazalar 
• Deprem, sel, yanardağ püskürmesi ve yer kayması     
   esnasında geçirilen kazalar

 • Mesleki faaliyet dışında herhangi bir spor yaparken  
  geçirilen kazalar 

Teminatlarınızı kendiniz seçin

Sigortaya giriş için aranan koşullar nelerdir?
18-65 yaş arasında ciddi bir sağlık problemi olmayan herkes, 
bu sigortadan yararlanabilir. 

Sigortanın süresi nedir?
Sigorta süresi 1 yıldır; ancak istediğiniz takdirde sigortanızı 
her yıl yenileyebilirsiniz. 

Kimler menfaattar olabilir?  
Vefatınız sonrasında güvence altına almak istediğiniz kişileri 
seçebilir, değiştirebilir, hatta birden fazla menfaattar seçip; 
belirlediğiniz oranlarda paylaşım yapabilirsiniz.

 Yürürlükteki vergi kanunlarına göre aşağıdaki 
şekilde poliçe primlerinizi belirli bir miktara 
kadar vergi matrahından düşebilme avantajından 
yararlanabilirsiniz. 

 
 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre;

 Ücretli çalışanlar ve beyana tabi vergi mükellefi kişiler; 
kendisi, eşi, küçük çocukları için ödediği primlerin 
tamamını

 • Ödeme yaptığı ayda elde edilen ücretin / beyan 
    ettiği gelirin %15'ini ve

 • Yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmaması 

 kaydıyla gelir vergisi matrahından indirebilmektedir.

Sigortanın vergi avantajı var mıdır?

Prim ödemeleri nasıl yapılır?

    Yıllık hayat poliçesi primlerinizi; 

•  Aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık ödeme seçenekleriyle

•  TL, USD, EURO'ya endeksli olarak

•  Banka havalesi / EFT / kredi kartı ile ödeyebilirsiniz.


