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GROUPAMA HAKKINDA

twitter.com/turkiyegroupama

facebook.com/turkiyegroupama

instagram.com/turkiyegroupama

HYUNDAI KASKO
SİGORTASI

GROUPAMA SİGORTA A.Ş. - Genel Müdürlük
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

Hyundai Kasko Yardım ve Hasar işlemleriniz için:

0850 250 50 50

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, 2016 yıl sonu itibarıyla 1.151 milyon TL prim 
üretimi ve 885 milyon TL Bireysel Emeklilik fon büyüklüğüyle 
elementer, hayat ve bireysel emeklilik branşları toplamında 
Türkiye’nin önde gelen sigortacılık gruplarından biridir.” 
Groupama aynı zamanda, 2.148 özel acentesi, 70 brokeri 
ve 1.650 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.

Hyundai Kasko ile 
Groupama Sigorta 

Güvencesindesiniz!



HYUNDAI KASKO
SİGORTASI

Hyundai marka aracınıza özel, en kapsamlı 
sigorta!

Groupama Sigorta olarak, Hyundai ile işbirliğimiz 
neticesinde Hyundai araç ve sahiplerine kapsamlı 
ve özel bir ürün sunuyoruz. Groupama farkı ile 
sunduğumuz hızlı çözümlerle aracınıza ve size tam bir 
güvence sunmaktayız.

Groupama farkını keşfedin!

• 0 Km Değerini Tam 3 Yıl Koruma
Gerçek kişlere ait 0 km aracın çalınması yada tam 
hasara uğraması durumunda hasar anında yapılacak 
ödemelerde aracınızı, o günkü 0 km araç bedeli üzerinden 
değerlendiririz.
3 yıl kesintisiz Groupama güvencesi altında Hyundai 
Kasko poliçeniz olması durumunda, 2. Yıl %20, 3. Yıl %25 
fazlasına kadar ödeme yapılır. Bu sayede hasar durumunda 
aracının maddi değerini korumasını sağlanır. 

• Hasar durumunda, Hyundai Yetkili Servislerinde hızlı 
çözüm ve kaliteli hizmet
Hyundai Kasko anlaşması olan Hyundai Yetkili Servislerinde 
hasarınız eksiksiz karşılanır. Aracınız Hyundai Yetkili 
Servislerinde eğitimli ve sertifikalı teknisyenler tarafından 
onarılır.
Hyundai Kasko anlaşması olan Hyundai Yetkili Servislerinde 
hasarınız eksiksiz karşılanır. (Oysaki anlaşması olmayan 
servislerde hasar tazminatının %30’luk kısmına kadar bir 
bölümü sigortalı tarafından ödenir.) 

• Mini Onarım hizmetinde  öncelik ve nitelikli hizmet

• Zengin Asistans Hizmetleri
Asistans Plus ile, kaza durumunda 15 gün x 2 kez yılda 
ikame araç gibi avantajlardan faydalanın.

• Sadece Groupama Sigorta tarafından sağlanan Prim 
Koruma Teminatı ile istemdışı işsizlilk, geçici iş göremezlik 
veya hastane yatış durumlarında, primin karşılanması

• Sadece Groupama Sigorta’da anlaşmalı Hyundai Yetkili 
Servislerinde “muafiyetsiz cam” teminatı

• Kaza Destek Teminatı ile sadece aracınıza inip binerken 
değil, her yerde tam güvence!

• Meslek indirimi ile ayrıcalıklı fiyatlar!

Neden Groupama Hyundai  Kasko?

Hyundai Kasko ile aracınız hangi risklere karşı Güvence 
altında?

• Yanma, çarpma, çarpışma, sabit bir cismin çarpması veya 
böyle bir cisme çarpma, devrilme, yanma, çalınma,

• Deprem, sel, toprak kayması, fırtına, dolu, yıldırım veya 
yanardağ püskürmesi, sel,

• Grev, lokavt, halk hareketleri, terör zararları,
• 3. şahısların kötü niyetli muzipliği,
• Yetkisiz kişilerce çekilmesi durumundaki hasarlar,
• Sigara vb. madde hasarları,

Bu teminatları içeren HYUNDAI Kasko Sigortası ile aracınızı 
tam bir güvence altına alabilirsiniz.

Sizi de Groupama Sigorta güvencesi altına alıyoruz…
• Ferdi kaza teminatları ile ölüm, sürekli sakatlık ve tıbbi 

tedavi tazminatlarına,
• Karşı araca verilebilecek mal ve can zararlarını,
• Hukuksal koruma teminatı ile aracınızdan kaynaklanan 

olası hukuksal uyuşmazlıklardaki koruma ihtiyaçlarınıza 
yönelik size tam kapsamlı Hyundai Kasko güvencesi 
sağlmaktayız!

Bu broşür Hyundai Kasko Sigortası Tanıtımı için hazırlanmıştır. 
Detaylı teminat limitleri, açıklamalar ve tüm klozlar için poliçe 
genel ve özel şartlaını okuyunuz.

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.

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.


