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GROUPAMA HAKKINDA

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, Slovakya, Türkiye, Yunanistan, Macaristan, 
Romanya, Bulgaristan, Çin, Vietnam ve Tunus olmak üzere 10 
ülkede faaliyet göstermektedir. Groupama’nın 13 milyon 
müşterisi ve 32.000 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 Hayat A.Ş.’ markaları altında birleştirdi. Groupama 
Hayat A.Ş. aynı zamanda Milli Reasürans A.Ş.’nin yüzde 5,8 ile 
en büyük üçüncü hissedarıdır.

“Groupama, 2018 yılsonu itibarıyla 1.347 milyon TL prim 
üretimi ile Türkiye’nin önde gelen sigortacılık gruplarından 
biridir.” Groupama aynı zamanda, 2.059 özel acentesi, 99 
brokerıyla 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.

Konut
Sigortası

GROUPAMA SİGORTA A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Maslak Mahallesi Büyükdere Cad. No: 3-5 
Link Plaza 34485 Sarıyer İSTANBUL
T. +90 (212) 367 67 67 (Pbx), F. +90 (212) 367 68 68
Mersis Numarası: 0144003789300010

İSTANBUL AVRUPA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
T. +90 (212) 367 67 67 (Pbx), F. +90 (212) 367 68 68

İSTANBUL ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
T. +90 (216) 385 95 55 (Pbx), 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

KARADENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
T. +90 (462) 326 82 61, F. +90 (462) 326 82 65

K.K.T.C BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
T. +90 (392) 328 02 08-09, F. +90 (392) 228 61 60

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



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.

Groupama Konut Sigortası ile Evinizi 
Hangi Risklere Karşı Güvence Altına 
Alabilirsiniz?
• Yangın, duman, infilak, dahili su baskını, izolasyon eksikliği 
 sonucu oluşabilecek hasarlar
• Deprem, fırtına, yıldırım, sel, dolu gibi doğal afetler sonucu 
 oluşabilecek hasarlar
• Eşya ve bina sabit değerler hırsızlığı, grev, lokavt, kargaşalık,
 halk hareketleri ve kötü niyetli hareketler, terör sonucu 
 olabilecek hasarlar
• Evinizde meydana gelebilecek hasarların komşulara ya da 
 üçüncü kişilere zarar vermesi durumu 
• Makine kırılması, cam hasarları, gıda bozulması ve elektronik 
 cihaz hasarları gibi daha pek çok olumsuz duruma karşı evinizi 
 Groupama güvencesi altına alabilirsiniz.

Groupama Konut Sigortası
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 bir dostunuz 
var: Groupama Konut Sigortası.

Süper Konut
Süper Konut ile risklere karşı evinize güvence sağlarken sigortanızın 
kapsamını siz belirleyebilirsiniz. Esnek seçeneklerle, sadece eşyalarınız ya 
da hem eşyalarınız hem de evinizin sabit kıymetleri için özel bir sigorta 
paketi oluşturmak sizin elinizde. Üstelik Süper Konut güvencesine ev 
sahibi ya da kiracı olarak sahip olabilirsiniz.

Konut Asistans Hizmetleri
• Evde oluşabilecek acil bir durumda, 7/24 özel ambulans ve 
 doktor hizmetinden faydalanabilirsiniz.
• Elektrikçi, camcı, su tesisatçısı ve çilingir gibi hizmetlerden 
 ihtiyaç duyulması halinde ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz.
• Evde kalınamayacak bir hasar oluşması durumunda ev sakinleri 
 için otelde konaklama ve evde kalan eşyaların güvenliği için 
 profesyonel güvenlik hizmeti poliçenizle birlikte ücretsiz olarak 
 sunulmaktadır.

Groupama Konut Sigortası sadece hasar anında değil, 
zengin asistans içerikleri ile evinizin günlük ihtiyaçlarında 
da yanınızda!

Evde Küçük İşler Paketi
Evde Küçük İşler Paketi ile çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi 
montajından, avize montajına, kapı kilit değişiminden, elektrik 
tesisatı kontrolüne, priz, iç kapı zili ve kapı otomatının tamiratına 
varıncaya kadar pek çok hizmeti ücretsiz olarak alabilirsiniz.

Petek Temizleme Hizmeti
Verimli ısınma için kalorifer peteklerinin içindeki kirli suyun 
uzman ekiplerce boşaltılarak temizlenmesi tavsiye edilmektedir. 
Petek temizleme hizmeti, Groupama Konut Sigortalılarına özel 
olarak ücretsiz sunulmaktadır.

Halı Yıkama Hizmeti
Poliçe adresinizde bulunan, 6 metrekareye kadar olan bir adet 
makine halısını ücretsiz olarak adresinizden aldırıp, yıkatabilirsiniz. 
Diğer halılarınız içinse indirimli fiyatlardan yararlanabilirsiniz.

Koltuk Yıkama Hizmeti
Koltuk yıkama hizmetimiz ile poliçe adresinizde bulunan iki kişilik 
(maksimum 120 cm genişliğinde) koltuğunuzu profesyonel 
ekipmanlarla yerinde temizletebilirsiniz.

Kombi/Klima Bakım Paketi
Kombi ve klimanızın verimli ve uzun ömürlü olması için yıllık 
olarak yapılması gereken bakımlar Groupama Konut Poliçesi 
ile size özel ve ücretsiz.

Hizmet içeriği:
• Cihazda biriken tozun temizliği
• Gaz basıncı ölçümü
• Elektrik kaçağı kontrolü
• Arıza tespiti *
• Fan kontrolü (Kombi bakımı için geçerlidir.)
• Eşanjör kontrolü (Kombi bakımı için geçerlidir.)
• İç ünite filtreleri temizliği
• İç ve dış ünite plastik kasa temizliği

* Cihazda arıza tespiti ile tamir tercih edilmesi durumunda %40’a varan 
indirim avantajı sağlanır.

Dekorasyon

Deprem

Hırsızlık

Yer Kayması

Sel - Su Baskını

Yangın, Yıldırım, İnfilak

Duman

Yangın Mali Sorumluluk

Dahili Su Baskını

Grev, Lokavt, Kargaşa,
Halk Hareketleri ve
Kötü Niyetli Hareketler,
Terör

Cam Kırılması

Fırtına

Araç Çarpması
(Kara, Hava, Deniz)

Kar Ağırlığı

Yakıt Sızması

3. Şahıs Mali Sorumluluk

Ferdi Kaza

Enkaz Kaldırma
Masrafları
İkametgah Değişikliği
Masrafları

Kira Kaybı

Dolu**

Geçici Adres***

Kişisel Eşyalar***

Elektronik Cihaz***

Makina Kırılması**

İzolasyon**

Hukuksal Koruma

Asistans Hizmetleri

TEMİNATLAR Kolay Konut
(Bina) Süper Konut

*       Bina sabit kıymetlerinin çalınması
**     Süper Konut ürününde dolu, makine 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.

Standart Teminat
Seçimli (İsteğe bağlı) Teminat

Kapsam Dışı
Deniz


