
Pazar
Liberalleşmenin başladığı 1980’li yıllardan sonragelişmeye başlayan Türk sigorta sektörüne budönemden itibaren çok sayıda yerli ve yabancısermaye girdi, şirket sayıları ciddi anlamdaartmaya başladı.1981-1990 yıllarında, sektör en önemlibüyümesini yaşadı.Yıllık büyüme hızı, hizmetsektörlerinin yıllık büyüme hızının çok üstündeyer alarak %14.7 olarak gerçekleşti. 1994 krizininetkisiyle, sektördeki ortalama büyüme oranı1991-1996 yılları arasında %8-9 civarlarına geriledi.Bu dönemde sektörde çok önemlidüzenlemeler de gerçekleşti. 1990 yılında Hayatve Zorunlu Sigortalar dışındaki tüm sigortalardaserbest tarife sistemine geçiş süreci başladı.1994’te Hayat ve Hayat Dışı Sigortalar olarakayrı şirketleşmeye gidebilmeye olanak veren biryasanın çıkması, bu sektörde faaliyet gösterenşirket sayılarının artmasında büyük rol oynadı.1999 depremini takiben 2000 yılında Depremsigortalarının zorunlu hale getirilmesi de bir diğerönemli düzenleme olarak kayıtlara geçti.2001 yılında Bireysel Emeklilik Tasarruf veYatırım Sistemi Kanunu’nun yürürlüğe girmesi,Türk sigortacılık tarihinde bir başka önemli dönümnoktası oldu. 27 Ekim 2003 tarihinden itibarenBireysel EmeklilikSistemi’ne (BES)üyeliğin başlamasıylaKoç Allianz’ın daaralarında bulunduğuon şirket, sistemdahilinde hizmetverme yetkisini aldı.Türkiye’de 2004yılının Ekim ayıitibarıyla 47 sigortaşirketi faaliyetgösteriyor. Buşirketlerin 40’ı özel,ikisi kamu şirketi, beşiise yabancı sermayeli.Şirketlerin branşlaragöre dağılımları dadokuzu Hayat, onuHayat/Emeklilik,on beşi Hayat Dışı,on ikisi ise kompozitşirket şeklinde.Büyümeperformansınarağmen sigortacılıkhenüz Batı’dakidüzeyine ulaşabilmişdeğil. 2004 yılındasigorta sektörününGSMH’den aldığı pay%1.56 idi. Bununlabirlikte, son yıllardasektörün genelekonomideki payı hergeçen gün artıyor.2004’te prim üretimi,2003 yılına göre%26.3 artarak 3milyar 809 milyon 700bin Euro düzeyineulaştı.

TNS’nin araştırmalarına göre, 2005 yılıitibarıyla Türkiye’de herhangi bir sigortaya sahipolma oranı %12 düzeyinde. Sigorta sahibiolmayanların, sigorta yaptırmama nedenlerininbaşında maddi olanaksızlık geliyor. En çok yapılanzorunlu olmayan sigortaların başında ise kaskoyer alıyor.
Baflar›lar
Koç Allianz,Türkiye’nin en önemli ve köklügruplarından Koç ile Avrupa’nın finansdevlerinden Allianz’ın güçlerinden doğmuş birkurum olarak sigortacılığın bütün alanlarındafaaliyet gösteriyor. Arkasına aldığı kurumlarıngüçleri ve Türkiye’deki 80 yılı aşkın sigortacılıkdeneyimini birleştirmiş, sektörde sağlam adımlarlayol almakta olan bir kurum olarak dikkat çekiyor.Capital Dergisi’nin her yıl yüzlerce şirketin üstdüzey yöneticileri arasında yaptığı anketsonucunda, 2004’te, dördüncü kez sigortasektörünün En Beğenilen Şirketi seçildi. KoçAllianz’ı farklı kılan özellikleri arasında en düşüktazminattan rekor tazminata kadar “zamanındaödeme” yapabilmesi; krize dayanıklı sağlam maliyapısı; çağdaş yaşamın gerektirdiği hizmet çeşitliliği;sürekli değişen dünyaya uyum sağlayan uzunsoluklu bakış açısı ve güvenilirliği dikkati çekiyor.Koç Allianz, 2004 yılını 363 milyon Euro ciroylakapattı. Bu performansla, Koç Allianz Sigorta veKoç Allianz Hayat ve Emeklilik şirketleri %9.5’lukpazar payıyla tüm sigorta branşlarında pazardaüçüncü sıraya yerleşti. Sağlık sigortasında ise%21.9 gibi oldukça yüksek bir pazar payıylapiyasa liderliğini sürdürdü.Koç Allianz’ın özellikle yangın, nakliyat vemühendislik konularını kapsayan endüstriyelrisklerin sigortalarındaki liderliği kesintisiz devamediyor.Dünya sektörü kriterleri paralelindeUluslararası Muhasebe Standartları (IAS) veAktivite Bazlı Maliyetlendirme (ABC) projelerinitamamlayarak uygulamaya başlayan Koç Allianz,2004’te sektöründeki en yüksek teknik ve vergiöncesi kâr artışını sağlamayı başardı.Koç Holding tarafından her yıl bağımsız biraraştırma şirketine yaptırılan ve gruba bağlı tümşirketlerin müşteri memnuniyetini ölçen çalışma,Koç Allianz’ın sigortacılık sektöründe en yüksekmüşteri memnuniyetine sahip şirket olduğunuortaya koydu. Koç Allianz ayrıca, bir önceki yılakıyasla müşteri memnuniyet seviyesini daha da yukarı çekmeyi başardı. Müşterimemnuniyetini sürekli artırmak, pazar payındabüyümek Koç Allianz’ın en önemli hedefleriolarak öne çıkıyor.
Tarihçe
1 Eylül 1923'te İtalya'nın önde gelen sigortaşirketlerinden Riunione Adriatica di Sicurtatarafından Şark Sigorta adıyla kurulan şirketinunvanı, daha sonra Şark Sigorta T.A.Ş. olaraktescil edildi.Türkiye Cumhuriyeti ile yaşıt olmanınonurunu taşıyan şirket, yangın ve   nakliyatsigortacılığıyla çıktığı yolda ülke ekonomisiningelişmesine paralel olarak     hizmet yelpazesiniçeşitlendirdi. 1950'li yıllarda Zorunlu TrafikSigortası, Kaza ve Hayat, 60'lı yıllarda MakineMontaj branşları faaliyete geçti. Şark SigortaT.A.Ş.’nin 22 Ocak 1974'te Koç Topluluğu'nun

bünyesine girmesi şirket için bir dönüm noktasıoldu. 1980'li yıllarda dışa açılan Türkiye'dehızlanan altyapı yatırımlarının güvencesi olanşirket; baraj, otel, santral gibi büyük yatırımlarınsigortalanmasında öncü isimlerden biri halinegeldi. Bu hızlı büyüme, şirketin uluslararasıpazarda dikkat çekmesini  sağladı. 1988'dedünyanın en büyük sigorta devi Allianz veJaponya'nın en büyük sigorta şirketi TokioMarine, şirkete ortak oldu. Allianz'ın dünyapazarındaki konumunu, bilgi ve birikimini debünyesine katan şirket,Türkiye dışında iş yapangirişimcilere de uygun çözümler üretmeyi vesigorta hizmeti sunmayı üstlendi.1998 yılında Koç Allianz Sigorta A.Ş. ve
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BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?

Hayat Sigorta A.Ş. olarak isim değişikliğine gidenve sigorta çalışmalarını iki ayrı yönetimle yürütenKoç Allianz şirketleri, 2001 yılında "tek eldenyönetim" felsefesiyle hizmet vermeye başladı.BES’in başlaması sırasında Koç Allianz HayatSigorta A.Ş., 27 Ekim 2003 tarihinde ise KoçAllianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. unvanını aldı.
Ürün
Dünya sigorta sektörünün gelişimine paralel veöncü uygulamalarıyla dikkat çeken Koç Allianz,müşteri ihtiyaç ve beklentilerini daha iyikarşılamak için sürekli ürün ve hizmetlergeliştiriyor. Bu çerçevede sektöre getirdiği pekçok ilk var.Koç Allianz, 1980'li yıllarda Türkiye'yi ilk paketsigortası Tüm Ev ile tanıştırdı. Özel EmeklilikSigortası,Tüm İşyeri Paket Poliçe gibiuygulamaları da ilkler arasında arasında. 1991'de,Türkiye'de yine bir ilk olan Limitsiz SağlıkSigortası'nı, çocuklara yönelik ilk ürün BüyüyenÇocuk Sigortası'nı, ilk Birleşik Hayat Sigortası'nıve ilk Özel Bakımlı Yaşam Sigortası'nımüşterilerine sundu.Koç Allianz, aynı zamanda Türkiye'de organizesağlık hizmetini vermeye başlayan ilk sigortaşirketi. Aile hekimleri, Koç Allianz sigortalılarıherhangi bir rahatsızlık nedeniyle kendilerinebaşvurduğunda ev ya da ofislerinde sigortalılarımuayene ediyor ve bu işlemler poliçe özelşartları çerçevesinde tanzim ediliyor.Koç Allianz, gelişen ihtiyaçlara göre şekillenen veher alana yayılmış ürünleriyle dünyastandartlarında sigortacılık hizmeti vermeyedevam ediyor.Hem kişisel hem kurumsal ihtiyaçlara yönelikçözümler sunma ilke ve becerisinden yola çıkanKoç Allianz hemen hemen tüm alanlarda,müşterilerine, kapsamları ve poliçe tutarları farklıolan seçenekler sunuyor. Koç Allianz bireyselürünleri Oto, Hobi ve Seyahat, Sağlık, Hayat, Evve Aile, İşyeri ve Bireysel Emeklilik gibi başlıklaraltında toplanırken; kurumsal ürünleri ileşirketlerin makine teçhizatından, yangınsigortalarına, sorumluluk sigortalarından, şirketçalışanlarının sağlığına kadar her konuda çeşitlihizmetleri kapsıyor.
En Son Geliflmeler
Koç Allianz, değişen dünyaya ayak uydurmak,müşteri memnuniyetini ve şirket başarısını en üstdüzeye çıkarmak için sürekli gelişmeye devamediyor. Bu hedefler doğrultusunda yaptığı heryenilikte, sürekli büyüme, müşteri ile yakınlaşma,rekabetçi olma, marka gücünü artırma veteknolojiye hakim olma temaları üzerinde duruyor.Koç Allianz’ı öne çıkaran bir başka özelliği,müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını kapsama prensibidahilinde yeni ürünler sunmayı amaçlaması.Vize Sigortası,Vitamin Sağlık Sigortası, SüperTrafik Sigortası, Ailemin Güvencesi Sigortası veEczane Paket Sigortası, Koç Allianz’ın 2005 yılıMayıs ayı itibarıyla müşterilerine sunduğuyenilikler arasında yer alıyor.Avrupa Birliği Komisyonu Kararı ile Schengenvizesi taleplerinde zorunlu olarak istenenteminatları içeren bir seyahat poliçesi olan VizeSigortası, kaza ve ani rahatsızlık sonucu tedavimasrafları, sağlık nakli ve cenaze nakli gibi anateminatlara sahip.Vitamin Sağlık Sigortası, tek plan ve iki ayrıteminat limit seçeneğiyle hazırlanıyor.Hayatımızdaki olası sağlık sorunlarına pratik veekonomik çözümler getirmeyi amaçlıyor.Süper Trafik Sigortası;Trafik Sigortası, İhtiyariMali Mesuliyet Sigortası, Ferdi Kaza ve Asistanshizmetlerini bir poliçe altında topluyor. Böylecegereksinim duyulan tüm ihtiyaçlara cevap veriyor.Ailemin Güvencesi Sigortası, Koç Allianzmüşterilerini ve ailelerini özellikle kapkaçolaylarında başlarına gelebilecek her türlü maddizararlara karşı güvence altına alan bir poliçe. Bupoliçe, evin dışında karşılaşılabilecek tüm risklerekarşı (gasp, kapkaç, yankesicilik vb.) sigortalıyı ve

ailesini koruyor.Eczane Paket Sigortası, işyeri binası içinde yeralan ve sigortalıya ait olup sigortalının uğraşıalanına giren makine, demirbaş, emtia, malzeme,dekorasyon ve çalışanlara ait eşyaları kapsıyor.Bu poliçe bir eczane sahibini, karşılaşabileceğitüm risklere karşı güvence altına alıyor.Gelişen ihtiyaçlara uygun yeni sigortapaketlerinin yanı sıra, Koç Allianz, yenilikçi hizmetanlayışında da farklılık yaratacak uygulamalaryapıyor. Online real time yeni bilgi sistemleri, tümacentelerin eşzamanlı bağlanarak bilgi akışınınsağlanması ve müşterilerine kusursuz hizmetanlayışını yansıtmasını sağlıyor.Hızlı Hasar Hizmet Noktası, kaza sonrasındadokümantasyon, tespit, onarım ve geri ödemeişlemlerini tek elden ve hızlı bir biçimde yapıldığımerkezler olarak hizmet veriyor. Select OtelPaket Sigortası, otel, motel ve tatil köyleri içinçok sayıda teminatı tek poliçede birleştiriyor ;avantajlı ve cazip fiyatlı bir sigorta paketi olarakdikkat çekiyor.
Promosyon
Koç Allianz amacını tüketicinin hayat standardını koruma ve aynı rahatlıkla devametmesini sağlama olarak belirlemiş bir şirket.2004-2005 yıllarında, sigorta ve finans uzmanıolarak konumlanmasından yola çıkarak farklıürünlerine yönelik iletişim çalışmalarıgerçekleştirdi.Ağırlıklı olarak psikolojik ihtiyaçlardanbahsedilen bir rekabet ortamında Koç Allianz’ınyürüttüğü BES iletişim çalışmaları şirketirakiplerinden oldukça farklı bir yapıdaşekillendirdi. Koç Allianz, BES’in doğru tanımınıtüketiciye aktarıp onu bir finans işi olaraktanımlayarak, markayı finans yönetiminde uzmanolarak ortaya koydu. Bu uzmanlığın kaynağıolarak Türkiye’nin finans devi Koç’un gücüyledünya çapındaki finans uzmanı Allianz’ındeneyimini vurgulama yolunu seçti. Bu sayedeKoç Allianz’a yönelik güveni oluşturmayı başardı.BES alanındaki Koç Allianz mesajı TV, radyo,dergi ve gazete mecralarının kullanımıylatüketiciyle buluştu.Koç Allianz, bireysel sigorta ürünlerine yönelik iletişiminde de yine rekabette ayrışmayolunu tercih etti.Tüketicisinin sorunlarını

ortadan kaldırmayı vaat eden bir iletişim söylemiyerine, daha gerçekçi ve dürüst bir diyalog kurmayoluna gitti: “Koç Allianzlılar, karşılaştıklarısorunlardan en az sıkıntı ve zararla çıkarlar.Bunun arkasında ise riskleri doğru tespit etme vegerçekleşen riskleri doğru yönetme prensibiyatar.”“Sorunların küçülmesi” mesajı, metaforlarlave üç ürün grubuna yönelik farklı TV reklamfilmleriyle anlatıldı.Türkiye’de geniş kitlelereulaşmak için en etkili araç olan TV, reklamkampanyasının ana mecrası, basın ise destekmecrasıydı. Ayrıca, ürün bazındaki mesajlarıhedef kitleye aktarmak üzere radyo kanalları dayoğun bir şekilde kullanıldı.
Marka De¤erleri
Kurulduğu yıldan itibaren birçok başarılarave ilklere imza atan Koç Allianz, bu gelişiminiinandığı ve güvendiği değerlere bağlıyor.Birincil olarak müşteri memnuniyetine önemveren şirket, bunun yanı sıra güvenilirliği veyenilikçi yapısıyla da öne çıkıyor. Koç Allianz, primüretimi, kârlılık, pazar payları ve toplam pazaralanlarında sürekli artış hedefleyerek faaliyetgösteriyor.Türkiye ve dünyadaki konumunusürekli güçlendirmeyi hedefliyor.Vizyonunu,ekonomiye uzun vadeli fonlar yaratan, güçlü,güvenilir, deneyimli ve       müşteri tatminini enetkin şekilde gözeten   sigorta şirketi olmakolarak tanımlıyor.
www.kocallianz.com.tr

Koç Allianz, on bir yıldır fotoğraf yarışmasıdüzenliyor. Ücretsiz sanat etkinlikleriyleTürkiye'nin ve dünyanın önemli sanatçılarınımüşterileriyle buluşturuyor. Örneğin Koç Allianz,“Gelibolu” filminin sponsorları  arasındaydı.
Koç Allianz 2004'te Cumhurbaşkanlığı Kupası'nıkazanan ve Avrupa dördüncüsü olan FenerbahçeBayan Basketbol Takımı’nın sponsoru.
Koç Allianz, açtığı basketbol okullarında,müşterilerinin 6-16 yaş arası çocuklarınabasketbol eğitimi veriyor ve Minikler BasketbolLigi düzenliyor.
TEMA'nın “Toprakla dayanışma için 1 milyonfidan” kampanyasına destek olarak her yenidoğan bebek ve hastanede yatan sigortalılarıiçin yedişer meşe ağacı dikiyor.
İstanbul, Ankara ve İzmir'de Hızlı Hasar Hizmet(3H) noktaları oluşturdu. Böylece, ufak çaplıkazalar sonrası bu noktalara gelindiğindedokümantasyon, tespit, onarım ve geri ödemeişlemlerini hızlandırdı.
Koç Allianz, Capital Dergisi’nin 2004 yılında,1.390 üst düzey profesyonel yönetici ilegerçekleştirdiği Türkiye'nin En BeğenilenŞirketleri araştırmasında dört yıldır birinciseçiliyor.
“7/24 kesintisiz eğitim” programı kapsamındaTürkiye'nin dört bir yanındaki çalışanları veacentelerine, herkesin kendi öğrenim hızınauygun,Türkiye'deki en kapsamlı elektronikeğitim olanağını sağlıyor.

Koç Allianz
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