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Groupama bola založená vo Francúzsku na konci 19. storočia ako 

miestna spoločenská iniciatíva pre ochranu proti poľnohospodárskym 

škodám a proti rizikám požiaru. Ako výsledok mimoriadneho úspechu sa 

táto forma svojpomocného poistenia rozšírila na celé územie Francúzska. 

V nasledujúcich desaťročiach sa Groupama nepretržite rozvíjala, 

rozširovala okruh poskytovaných poisťovacích služieb a získala si tak 

dôveru čoraz viac zákazníkov. 

Skupina sa v priebehu uplynulých sto rokov úspešne prispôsobovala aj 

hospodárskym a spoločenským zmenám, čoho výsledkom je dôvera 

miliónov zákazníkov na celom svete. Sú však hodnoty, ktoré si 

zachovávala stále a zachováva ich dodnes: blízkosť a súdržnosť. 

Skupina Groupama je na Slovensku k dispozícii svojim klientom od 

1. januára 2012 ako pobočka maďarskej poisťovne Groupama Garancia 

Biztosító pod názvom Groupama Garancia poisťovňa a.s., pobočka 

poisťovne z iného členského štátu. 

História v skratke. 

Rok 1963 - Groupama poisťuje už aj riziká neagrárneho charakteru: 

skupina sa stáva veľmi rýchlo najpreferovanejšou poisťovňou 

francúzskych obcí. Svoje aktivity na trhu životných poisťovní odštartovala 

r. 1972 vytvorením dcérskej spoločnosti Soravie. 

Rok 1998 - V súťaži s najväčšími medzinárodnými skupinami, Groupama 

vyhráva tender privatizácie spoločnosti GAN a získa vlastníctvo nad 

4. najvýznamnejšou francúzskou poisťovňou, portfólio ktorej dokonale 

dopĺňa ponuku produktov spoločnosti Groupama. Skupina je odvtedy na 

jednej z popredných pozícií na francúzskom poisťovacom trhu. 

Rok 2001 - Spoločnosť uzavrela strategickú dohodu s bankou Société 

Générale, poskytujúc tým aj širokú škálu finančných služieb svojim 

klientom. V tom istom roku sa Groupame ako prvej poisťovni podarí získať 

povolanie na obchodovanie vo Vietname. 

Roky 2002, 2004, 2006, 2007 -  Skupina v Španielsku kúpi spoločnosť 

Plus Ultra Generales. (2004) Groupama otvorí svoju prvú pobočku aj 

v Číne. V roku 2006 v Turecku a v roku 2007 v Grécku prebehnú úspešné 

akvizície tamojších poisťovní s Groupamou. 

Rok 2008 - Groupama kúpi najväčšiu maďarskú poisťovňu OTP Garancia 

a najväčšiu rumunskú poisťovňu Asiban. Skupina Groupama kúpou 

tureckej poisťovne Güven posilnila svoju pozíciu na tamojšom trhu. 

Uzavretie strategického partnerstva s poisťovňou STAR v Tunisku. 

Rok 2012 - Skupina Groupama je na Slovensku k dispozícii svojim 

zákazníkom od 1. januára 2012 ako pobočka maďarskej poisťovne 

Groupama Garancia Biztosító pod názvom Groupama Garancia 

poisťovňa, a.s. pobočka zahraničnej poisťovne. 

Rok 2015 - Od 1. júla pôsobí už iba ako Groupama poisťovňa a. s., 

pobočka poisťovne z iného členského štátu. Slovo Garancia už nie je 

súčasťou nového názvu. 

 

Kontaktné informácie 

Zákaznícky servis:  .............................................................. 0850 211 411 

zo zahraničia ..............................................................  (+421) 2 208 542 08 

Hlásenie škôd:  .........................................................  (+421) 2 524 952 49 

Fax: ............................................................................. (+421) 2 208 544 41 

Asistenčná služba: ............................................................... 0800 155 315 

Web stránka: ................................................................  www.groupama.sk 

E - mail: .........................................................  info@groupamagarancia.sk 

Číslo účtu pre úhradu poistenia 

Banka: ............................................................  OTP Banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu: ......................................................................  13349121 / 5200 

IBAN kód: ............................................  SK85 5200 0000 0000 1334 9121 

SWIFT kód: .............................................................................  OTPVSKBX 
 

 
 

Poštová adresa 

Groupama poisťovňa  a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Miletičova 21, P. O. Box 32, 820 05 Bratislava 25 


