
                               
 

Finansbank, Amerikalı sigorta devi Cigna 

ile ortaklığa imza attı 
 

Finansbank, Amerika’nın en büyük sağlık ve hayat sigortası 

şirketlerinden Cigna ile Finans Emeklilik için önemli bir 

ortaklığa imza attı. 3 Temmuz 2012 tarihinde gerçekleşen 

imza töreni ile Cigna Finans Emeklilik’in %51’ini satın 

alırken Finansbank ve Finans Emeklilik arasında 15 yıllık 

münhasır dağıtım anlaşması imzalandı.  

 

Finansbank, Finans Emeklilik için Amerikalı sigorta devi Cigna ile önemli bir ortaklığa 

imza attı.  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, Kore, Hindistan gibi dünyanın önde gelen, gelişmekte 

olan ekonomilerinde önemli bankasürans ortaklıkları yöneten Cigna, bu tecrübesini, 

Finansbank’ın gücü ile Türkiye’ye taşımaya karar verdi. 

   

Anlaşma ile Cigna, Finans Emeklilik’in %51’ini satın alırken, Finansbank şirkette %49’luk 

hissesini korudu. Ayrıca bu anlaşma ile Finansbank ve Finans Emeklilik arasında hayat 

sigortası ve bireysel emeklilik ürünlerinin dağıtımı için 15 yıllık münhasır acentelik anlaşması 

imzalanacak. 

 

Finansbank’ın, hisselerinin % 51’inin satışından alacağı olan tutar, 85 milyon Euro peşin 

ödenmek kaydıyla ortak girişim tarafından belirlenen iş planına bağlı olarak15 yıllık dönemde 

1.4 milyar TL’yi geçecek.  

 

“Bu ortaklık, Finansbank’ın gücüne ve geleceğine olan güvenin bir göstergesi”  
 

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı ve Grup 

CEO’su 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. Bu ortaklık aynı zamanda, Türkiye ekonomisine, 

Türk bankacılık ve sigorta sektörüne duyulan güvenin, geleceğe dönük olumlu beklentinin de 

bir işaretidir” dedi. Aras sözlerine şöyle devam etti:  

 

“Bu ortaklıkla, sektörün en büyük ve tecrübeli global oyuncularından birini Türk pazarına 

yatırımcı olarak getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Cigna gibi alanında lider bir marka ile 

güçlerimizi birleştirerek, banka sigortacılığı alanında çıtayı en yükseğe taşımak adına önemli 

bir adım attık. Ortağımızla birlikte, kısa sürede, sektörde lider konumuna gelmeyi 

hedefliyoruz.” 

 

Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu ise “Finansbank ve Cigna, Finans 

Emeklilik’i, Türk pazarının lider hayat sigortası ve emeklilik şirketi yapmak için ortak bir 



amaçta biraraya geldi. 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”   

 

“Türkiye Cigna için ideal bir pazar, Finansbank güçlü bir ortak” 
 

Cigna International CEO’su Jason Sadler “Artan nüfusu, büyüyen gayri safi yurtiçi 

hasılası ve sigorta sektöründeki düşük penetrasyonu ile Türkiye, Cigna’nın müşterilerinin 

sağlığını, refahını ve güvenlik duygusunu iyileştirmeye yardımcı olan yenilikçi ürün sunumu 

için ideal bir pazar. Sigorta sektöründeki düşük penetrasyon hızının karlı büyüme için cazip 

fırsatlar içerdiğine inanıyoruz. Biz bu cazip pazarda Türkiye’nin en iyi bankalarından biriyle, 

güçlü ve lider bir bankayla ortaklık yapıyoruz... Cigna’nın Finansbank ile gerçekleştirdiği 

benzersiz anlaşma her iki şirketin de güçlü yönleri üzerine kurulu… Türk müşterilerin kişisel 

ihtiyaçlarını karşılayan etkin, uzun soluklu ilişki yaratmak üzere aynı güçlerimizi 

birleştiriyoruz” dedi. 

 

Finans Emeklilik alım-satım işleminin mevzuat onaylarının ardından 2012’nin ikinci 

yarısında tamamlanması bekleniyor. 

 

 

Cigna Corporation Hakkında 

 

Cigna ,22 milyar dolara ulaşan yıllık geliri ile ABD’nin en büyük dördüncü sağlık hizmetleri 

ve hayat sigortası şirketlerindendir.. 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  

 

Temmuz 2007’de kurulan 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  % 6,1’lik pazar payı ile 

pazardaki 6. en büyük banka sigortacılığı şirketi olup, 2011’de pazarın % 6.3’ünü oluşturan 

22,624 net yeni sözleşme ile aktif olarak bireysel emeklilik alanında büyümektedir.  

 

 


