Kızımın eğitimini güvence altına aldım.
"Hem baba, hem de bir eğitimci olarak
hayattaki en büyük hedefim, kendi kızım
da dahil olmak üzere okulumuzdaki tüm
öğrencilerin parlak bir geleceğe sahip olması.
Ailelerin başına gelebilecek beklenmedik
olaylardan dolayı çocuklarımızın eğitiminin
kesintiye uğramasını asla istemem. Bu
endişemi gidermek için en ideal çözümü
eğitim sigortası yaptırmakta buldum. Şimdilik
sadece kendi kızımın eğitimini güvence
altına aldım.Öğrencilerimin velilerine eğitim
sigortasının ne kadar gerekli olduğundan
her fırsatta bahsediyorum. Bilinçli veliler,
çocuklarının geleceği söz konusu olunca
sigorta yaptırmakta tereddüt etmiyorlar."
Mustafa Güvenel, İstanbul, 53

GROUPAMA HAKKINDA

GROUPAMA İLETİŞİM

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.

GENEL MÜDÜRLÜK - GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş.

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.

T. +90 (312) 410 49 00, F. +90 (312) 425 52 24

“Groupama, 2015 yıl sonu itibarıyla 1.114 milyon TL 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.

OKULA DEVAM
EĞİTİM SİGORTASI

Groupama Plaza Reşit Paşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi
No:2 Maslak 34398 İSTANBUL
Mersis No: 0144005771500015
T. +90 (212) 367 67 67 (Pbx), F. +90 (212) 367 68 68

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

ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
T. +90 (232) 498 21 00, F. +90 (232) 486 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

0850 250 50 50
Tüm hasar işlemleri ve asistans hizmetlerimiz için
0850 250 50 50’yi arayınız.

facebook.com/turkiyegroupama
twitter.com/turkiyegroupama
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HAYAT/FERDİ KAZA

SİZDEN GELENLER

Groupama Emeklilik yeni bir
ürün ile, geleceğin parlak
bireylerine destek oluyor!
Çocuğunuzun eğitim giderlerini
tek bir poliçe ile teminat altına
alın, uzun seneler boyunca
riskleri unutun...

Okula Devam Eğitim Sigortası nedir?

Ödeme seçenekleriniz

Sigortalı velinin kaza sonucu yaşamını kaybetmesi veya tam
ve daimi sakatlığa uğraması durumunda çocuğun eğitimine
destek için her yıl 2.500 - 30.000 TL/USD/EUR arasındaki
limitlerle, eğitim giderlerini teminat altına alan bir sigortadır.

Sigorta priminizi toplu tek ödeme veya aylık/3 aylık/yıllık taksit
seçenekleriyle maksimum 3 yıl olacak şekilde ödeyebilirsiniz.

Vergi avantajı

Okula Devam Eğitim Sigortası'nın iki seçeneği bulunmaktadır.
Geniş Kapsamlı: Hayat Sigortası
Hastalık ve kaza risklerine karşı güvence sağlar.

Yürürlükteki vergi kanunlarına göre sigorta primlerinizi
belirli bir miktara kadar vergi matrahından düşebilme
avantajından yararlanabilirsiniz.

Temel Kapsamlı: Ferdi Kaza Sigortası
Kaza risklerine karşı güvence sağlar.

• Okula Devam Hayat Eğitim Sigortası vefat ile tam ve daimi
sakatlık risklerini teminat altına alır.

Siz anne ve babalar için hayattaki en büyük ödülün,
çocuklarınızın mezuniyetini görmek olduğunun farkındayız.
Elbette ki, onların en iyi eğitimi alabilmeleri için hiçbir
fedakarlıktan kaçınmazsınız. Groupama Emeklilik’in
sağladığı güvence ile çocuğunuz için özenle oluşturduğunuz
eğitim standardını, eğitime başlangıçtan mezuniyete dek
koruyabilirsiniz.

Groupama Emeklilik Okula Devam Eğitim Sigortası ile
vefat, tam ve daimi sakatlık durumunda, sigorta süresi
sonuna kadar her yıl çocuğunuzunun eğitim giderleri
sigortanız tarafından karşılanır!

Çocuklarınız için
yapabileceğiniz en
değerli yatırım...

• Okula Devam Ferdi Kaza Eğitim Sigortası kaza sonucu vefat
ile kaza sonucu tam ve daimi sakatlık risklerini teminat
altına alır.

Çocuğunuzun yaşını, öngörülen eğitim süresini ve yıllık
eğitim giderlerini dikkate alarak, 1 yıldan 20 yıla kadar
tüm eğitim masraflarını garanti altına alabilirsiniz.

• Çocuğun yaşı, öngörülen eğitim süresi ve yıllık eğitim
tutarına göre şekillenebilen esnek yapıya sahiptir.

18-60 yaş arasındaki anneler, babalar ya da çocuğun
eğitim masraflarını üstlenen büyükanne, amca, teyze
gibi diğer yakınlar 0-24 yaş arasındaki çocuklarınızı
Groupama Emeklilik Okula Devam Eğitim Sigortası ile
teminat altına alabilirsiniz.

• Farklı taksit seçenekleri ile bütçenize uygun alternatiflerde
ödeme imkanı sağlar.

• Deprem, sel, yanardağ püskürmesi ve heyelan riskleri
kapsam dahilindedir.

• Yıllık eğitim tutarı TL/USD/EUR cinsinden seçilebilir; ayrıca
TL bazında ise yıllık artış oranı belirlenebilir.

Eğitim masraflarınıza göre farklı planlarımızdan birini
seçebilirsiniz.
Yıllık Eğitim Tutarı

Sigortalı velinin vefatı ya da
tam ve daimi sakatlanması
durumunda;
Belirlenen yıllık eğitim tutarı, sigorta süresi sonuna kadar geri
kalan yıllar boyunca "her yıl" öğrencinin eğitim masraflarını
karşılamak amacıyla Groupama Emeklilik tarafından ödenir.
Örneğin: 38 yaşında bir baba, 7 yaşındaki çocuğunun
eğitimini güvence altına almak için 15 yıllık süre seçtiğinde ve
4. yıl içinde vefat ettiğinde,12 yıl boyunca her yıl başlangıçta
belirlenen tutar ödenecektir. Böylece öğrencinin eğitimine
devam etmesinde maddi anlamda hiçbir engel olmayacaktır.
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• Herhangi bir bekleme süresi olmaksızın teminat başlar.
• Tazminat durumunda yıllık eğitim tutarı çocuğun okul,
servis, kitap, dershane vb. masrafları için kullanılabilir.

2.500
5.000
10.000
15.000
20.000
30.000

*

* Teminat EUR cinsinden talep edildiğinde en fazla 20.000 EUR verilebilmektedir.

Okul masraflarının artışını göz önünde bulundurarak TL
tutarında %0 ile %10 prim yükseltme oranı belirleyebilir ya da
poliçenizi dövize (USD, EUR) endeksli yaptırabilirsiniz.

Reklamı yapılan bilgiler sözleşme niteliğinde değildir.

