Finans Emeklilik’in ABD’nin En Büyük
Sigorta Şirketlerinden Cigna ile
Birleşmesine Hazine Onayı
Amerika’nın en büyük sağlık ve hayat sigortası şirketlerinden Cigna'nın Finans
Emeklilik'i satın almasına ilişkin işlemler tamamlandı. Hazine Müsteşarlığı'nın onayını
takiben Cigna Finans Emeklilik’in hisselerinin yüzde 51’ini devraldı.
Finans Emeklilik hisselerinin yüzde 51'inin Amerikalı sigorta devi Cigna’ya satışı Hazine
Müsteşarlığı tarafından onayladı. Toplam 22 milyar dolara ulaşan yıllık geliri ile alanında
ABD’nin dördüncü en büyük şirketi olan Cigna, geniş hayat ve sağlık sigortası ürün portföyü
ile 30 ülkede, yaklaşık 70 milyon müşteriye hizmet veriyor. Çin, Hindistan gibi dünyanın
önde gelen, gelişmekte olan ekonomilerinde önemli iş ortaklıkları yöneten Cigna, bu
tecrübesini, artık Finansbank’ın güçlü kanal ağından Türkiye’ye taşıyacak.
Anlaşma ile Cigna, Finans Emeklilik’in yüzde 51’ini satın alırken, Finansbank şirkette yüzde
49’luk hissesini korudu. Ayrıca Finansbank ve Finans Emeklilik arasında hayat sigortası ve
bireysel emeklilik ürünlerinin dağıtımı için 15 yıllık münhasır acentelik anlaşması da
imzalandı.
Finans Emeklilik hisselerinin yüzde 51’lik bölümünün Cigna’ya devriyle birlikte ilk etapda
85 milyon Euro peşin olarak ödendi. Anlaşma sonucunda ortak girişim grubunun belirlediği iş
planı dahilinde 15 yıllık dönemde Finansbank’a ödenecek tutarın 1,4 milyar TL’yi geçmesi
planlanıyor..
ABD’li sigorta devi Finans Emeklilikle gücünü birleştirdi
Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras “Uluslararası ligde, sektörünün oyun
kurucuları arasında yer alan Cigna’nın, yatırım ortaklığında bizi seçmesinin, Finansbank’ın
gücüne ve geleceğine olan güvenin bir göstergesi olduğuna inanıyoruz" diye konuştu
“Cigna gibi alanında lider bir marka ile güçlerimizi birleştirerek, banka sigortacılığı
alanında çıtayı en yükseğe taşımak adına önemli bir adım attık” diyen Aras şunları söyledi:
“Ortağımızla birlikte, kısa sürede, sektörde lider konumuna gelmeyi hedefliyoruz. İş
ortaklığımız, Finansbank’ın Türkiye’nin önde gelen özel bankalarından biri olarak konumunu,
Cigna’nın kapsamlı uluslararası banka sigortacılığı ve dağıtım tecrübesini daha da
güçlendirecek. Aynı şekilde, bu ortaklık, Türkiye’nin hayat sigortası ve emeklilik sektöründeki
gücüne de güç katacak.”
Satın alma işleminin tamamlanmasının ardından Cigna yetkililerinden de şu açıklama yapıldı:

“Finans Emeklilik Cigna'nın Küresel Bireysel Sağlık, Hayat ve Kaza Sigortaları Bölümü'nün
bir parçası olacak. 500'ün üstünde şubesi bulunan Finansbank ile yaptığımız bu güç birliği
sayesinde orta gelir gurubu pazarında hızlı bir büyüme gösteren Türkiye pazarına ulaşma ve
yer edinme fırsatını elde edeceğiz. Cigna'nın doğrudan pazarlama deneyimi ve Finansbank'ın
güçlü müşteri ilişkilerine ek olarak yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle Türkiye pazarında hızla
konumumuzu güçlendireceğimize inanıyoruz.”
Cigna Corporation Hakkında
Cigna, 22 milyar dolara ulaşan yıllık geliri ile ABD’nin en büyük dördüncü sağlık hizmetleri
ve hayat sigortası şirketlerinden biridir. Aynı zamanda ABD’de sektör bağımsız olarak tüm
şirketlerin sıralandığı Fortune 500 listesinde en büyük 122’nci kuruluş olarak yer almaktadır.
Bütünsel sağlık hizmetleri olarak, medikal, diş, psikolojik sağlık, eczacılık ve göz sağlığı gibi
hizmetler ve grup hayat, kaza ve sakatlık sigortasını içeren diğer ilgili ürünleri içeren ürün
portföyü ile Cigna 30 ülkede satış kapasitesine sahiptir ve müşteri ilişkileri dünya çapında
yaklaşık 70 milyondur.
Finans Emeklilik Hakkında
Kuruluşu Temmuz 2007’de olan Finans Emeklilik, Kasım 2008’de emeklilik sigortası
işlemlerine başladı. Vadeli hayat sigortası, krediye bağlı olmayan hayat sigortası ve paket
sigorta ürünlerinin yanı sıra seçkin emeklilik ürünlerini içeren bütün temel hayat ürünlerinde
faaldir. Finans Emeklilik, 2011 yılsonu itibariyla hayat sigortası alanında yüzde 6,1’lik pazar
payı ile pazardaki 6'ıncı en büyük banka sigortacılığı şirketi olup, 2011’de pazarın yüzde
6.3’ünü oluşturan 22,624 net yeni sözleşme ile aktif olarak bireysel emeklilik alanında
büyümüştür.

