
Pazar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES),Bireysel Emeklilik Tasarruf ve YatırımSistemi Kanunu Tasarısı’nın TürkiyeBüyük Millet Meclisi’ne sunulmasıylaTürkiye gündemindeki yerini aldı.Mevzuat çalışmaları ve gerekli idariçerçevenin çizilmesinin ardından,BES’in 27 Ekim 2003 tarihinde resmiolarak hayata geçirilmesi ile emeklilikşirketleri de faaliyetlerine başladılar.Aynı dönemde birbirinden bağımsızolarak faaliyet gösteren Ak Emeklilikile Aviva Hayat ve Emeklilik ise 1 Kasım 2007’de birleşerek AvivaSAEmeklilik ve Hayat’ı oluşturdular.AvivaSA, kurulduğu tarihtenitibaren sektörün en önemlikonularından olan tasarruf ve yatırımsöylemlerine vurgu yaptı. Çokgeçmeden Türkiye ve dünya büyükbir ekonomik krizle çalkalanırken,AvivaSA’nın vurgusunun ne kadaryerinde olduğu da anlaşıldı. Küreselkrizin yarattığı olumsuz etkilererağmen BES, güçlü yapısı, taşıdığıbüyüme potansiyeli ve krizin tasarrufeğilimine olumlu katkısı sonucunda2009 yılında da büyümesini sürdürdü.2009 yılında Türkiye, Güney Koreile birlikte emeklilik fonlarında büyümeyaşayan iki ülkeden biri oldu. Dünyadakiemeklilik fonları krizde önemli orandaerime gösterirken, ülkemizde emeklilikfonları ağırlıklı olarak sabit getirili menkulkıymetlerden oluşan portföyleriylekrizin etkisini daha az hissetti.BES, geçen altı yıllık sürede sağlananyüksek vergi avantajı, reel fon getirisive hizmet standartlarıyla katılımcılarınasürekli katma değer yaratırken, 2009yılında %22’yi bulan yüksek getiri ileen iyi bireysel yatırım aracı olduğunu da kanıtladı.Türkiye’de BES’in altyapısı, işleyişi ve şeffaflığı ilehedef kitlesi nezdinde yarattığı güven giderekartarken AvivaSA’nın yürüttüğü iletişim ve tanıtımfaaliyetleri de sistemin daha fazla kabul görmesinegüçlü destek sağlıyor.Sektörün diğer kolu olan hayat sigortaları isekrizden etkilenmesine karşın büyüme kaydetti.Hayat sigortaları performansında kriz şartlarıöngörülerek pazara sunulan işsizlik sigortası gibiürünlerin payı büyük oldu.Yine de kriz ortamınıntüketici davranışları üzerindeki etkisinin göz ardıedilmemesi gerekiyor.

Baflar›lar
AvivaSA’nın en önemli başarılarından biriTürkiye’de çoklu dağıtım kanal yapısını ilkuygulayan şirketlerden biri olması. Direkt satışkanalının yanı sıra bankadan satış ve acentelerdensatış gibi kanalları da bünyesine ekleyen AvivaSA,kurumsal satış ve telemarketing gibi farklıkanalları da kullanıyor.Kronolojik olarak AvivaSA’nın ikinci başarısı,kuruluşundan dokuz ay sonra birleşme sürecinitamamlaması oldu. BES’teki tek eşit ortaklıbirleşme olan AvivaSA, Aviva’nın faaliyetgösterdiği birçok ülkedeki şirketlerde örnek 

vaka olarak gösterilirken başka olasıbirleşmeler için de model olarakkullanılıyor.AvivaSA bugün fon büyüklüğü vekatılımcı sayısı anlamında sektörünönde gelen şirketlerinden biriolmaya devam ediyor. Özellikleyenilikçi ürünlerle bu anlamdakifarkını artırıyor. AvivaSA’nın enyenilikçi uygulamalarından biri olanferdi kaza sigortalarının (FKS)Akbank ATM’lerinden satışasunulması, 2009 yılına damgasınıvurdu. AvivaSA’nın tüm ihtiyaçlaracevap veren ürün çeşitliliği müşteriihtiyaç ve beklentileri doğrultusundayeni ürünler geliştirilmesi vesunulmasıyla sağlandı.AvivaSA, sektörde emeklilikürünleri ile hayat sigortasınıpaketleyerek sunan ilk şirket oldu.Böylece müşterilerini gelecekleriiçin biriktirmeye teşvik ederkenbugünlerini de güvence altına aldı.
Tarihçe
Türkiye’nin önde gelen bireyselemeklilik ve hayat sigortasışirketlerinden AvivaSA Emeklilik veHayat, 1 Kasım 2007’de AK Emeklilikile Aviva Hayat ve Emeklilikşirketlerinin birleşmesiyle kuruldu.AK Emeklilik, 3 Aralık 2002’deHazine Müsteşarlığı’ndan emeklilikşirketine dönüşüm izni aldı.7 Temmuz 2003’te emeklilikbranşında faaliyet göstermek üzereyine Hazine Müsteşarlığı’ndanemeklilik faaliyet ruhsatını alankuruluş, 27 Ekim 2003 itibariyle deemeklilik ürünlerinin satışına başladı.Commercial Union Hayat ise1991’de Commercial Union plc. ve Finansbank’ınortaklığında kuruldu. Commercial Union’ınortaklıktaki payı 1997 yılında %65’ten %90’açıkarken, 2001’de CGNU (şimdi Aviva) kalanhisseleri satın aldı. 2003’te Commercial UnionHayat, bireysel emeklilik ve hayat şirketinedönüşerek Commercial Union Hayat ve EmeklilikA.Ş. olarak faaliyetlerine devam etti. Şirket2004’te tüm dünyada yapılan bir markadeğişikliğiyle Aviva adını aldı. Aviva Hayat veEmeklilik A.Ş.’nin AK Emeklilik A.Ş.’ye devri ileşirket unvanı AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş.oldu.
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Ürün
AvivaSA, müşterilerine bireysel emeklilik, hayatsigortası, işsizlik ve ferdi kaza ürünlerinden oluşangeniş bir ürün yelpazesi ile hizmet veriyor.AvivaSA emeklilik dönemine yatırım için farklırisk gruplarına göre özelleştirilmiş fon dağılımıönerileri bulunan bireysel emeklilik planlarısunuyor. Ayrıca emekliliği hak eden katılımcılarıiçin ise Emeklilik Gelir Planı adından özel planlarıbulunuyor. Emekliliğe yönelik yatırımlarınıdeğerlendirmek isteyen katılımcılar için repo,hazine bonosu, devlet tahvili ve hisse senediyatırımı yapan farklı fonlar sunuluyor. Herkatılımcı, sadece Türk Lirası cinsinden bir fondağılımı seçebileceği gibi ABD Doları ve Eurocinsinden oluşan karma bir fon dağılımından dayararlanabiliyor.AvivaSA, müşterilerini güvence altına almayave finansal risklerini karşılamaya yönelik çeşitlihayat sigortası ürünleri de sunuyor. Bunlararasında Sürekli Eğitim Sigortası, Uzun SüreliHayat Sigortası, B Planı (Maaş Koruma Teminatı),Yenileme Garantili Hayat Sigortası, Eve TeslimHayat Sigortası, Kredi Hayat Sigortası bulunuyor.2008’de başlayıp etkileri 2009’da hissedilmeyedevam eden küresel finansal krizin ekonomik vesosyal açıdan en ciddi sonuçlarından biri de artanişsizlik oranları oldu. Global ölçekte yaşanan busorun, kriz sırasında Türkiye de kendini gösterdi.AvivaSA, bireylerin düzenli gelirlerini vegelecekleri için yaptıkları tasarrufları tehdit edenunsurların başında işsizliğin geldiğinin bilinciyle2009’da geliştirdiği iki ürünle müşterilerine işsizlikriskine karşı koruma hizmetini sunmaya başladı.AvivaSA 2009 içerisinde Akbank ÇağrıMerkezi, Akbank şubeleri, AvivaSA web sitesi,Akbank ATM’leri ve telemarketing gibi farklı satışkanallarından sunmaya devam ettiği FKS ürünleriile müşterilerinin farklı ihtiyaçlarına cevap verdi.
En Son Geliflmeler
AvivaSA, 2004 yılında gerçekleştirdiğine benzerbir tanıklık (testimonial) kampanyası geliştiriyor.2004’te BES katılımcılarının kendi deneyimlerindenyola çıkarak bireysel emeklilik hakkındaki olumluyargılarını anlattıkları bir platform sunan AvivaSA,2010’da ise sistemin ilk emeklilerini vermesiylebirlikte “İyi ki bireysel emeklilik yaptırmışım,iyi ki AvivaSA’lıyım” diyen tanıklıkları aktarmayabaşladı. İlk çalışması dergiler aracılığıyla yapılankampanyanın 2010’da diğer mecralarauyarlanmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor.Şirketin 2010 tanıklık kampanyasında gerçekAvivaSA emeklileri yer alırken, AvivaSAöncesindeki yatırım tercihleri, AvivaSA’yı tercihetme neden ve hikayelerinin yanı sıra,

AvivaSA’nın hayatlarında yarattığı farklarekseninde bir dil kullanılıyor. Söz konusu tanıklıkaracılığıyla mevcut ve potansiyel katılımcılarasistemin doğrudan faydası olan “emekli” olmadurumu gösteriliyor.AvivaSA, reklamları aracılığıyla işlediği “geleceğibiriktirme” yaklaşımı temelinde tasarruf konusunudaha geniş kitlelerle paylaşmak ve bu yöndeduyarlılık oluşturmak amacıyla, 2009 yılında biryarışma başlattı. 2008’de henüz global ekonomikkrizden bahsedilmeden önce, “paranı saçma,geleceğini biriktir” öngörüsüyle kitleleri uyaranAvivaSA, bu yaklaşımı, “Tasarrufu Tasarlamak”adını verdiği konseptle sürdürerek bir kumbaratasarım yarışması düzenledi.Tasarrufu Tasarlamakkonsepti, daha geniş bir perspektifte herkesitasarrufun bir parçası olmaya çağırmayıamaçlıyor. AvivaSA, bu çalışmayı toplumdaunutulmaya yüz tutan biriktirme, gereksizharcamama gibi özellikleri hatırlatmayısağlayacak bir kurumsal sosyal sorumlulukçalışması olarak görüyor.
Promosyon
AvivaSA marka iletişimini, bireysel ya da ulusalekonominin yatırım ve tasarruflarla belirlendiğigerçeği üzerine kuruyor. Şirket, bu kapsamda2008’de yaşanan global ekonomik krizin hemenöncesinde “paranı harcama, geleceğini biriktir”temalı reklamlarını devreye soktu.Türkiye’debelki de ilk kez bu kadar cesurca gereksizharcamaya, müsrifliğe karşı duran reklamlar,hemen her yaştan tüketiciden ve farklı toplumsalkitlelerden olumlu tepkiler aldı.Tüketimi değiltüketim çılgınlığını hedef alan bu kampanya, aynızamanda BES’in varlık nedenini ve biçimini deortaya koyan bir çalışma oldu.AvivaSA 2009’da da benzer şekilde, emeklilikhayalleri kuran herkesin bugünden yatırımyapması gerektiğini anlattığı reklam kampanyasınıbaşlattı. “Hayaller” adlı bu kampanya, arka plandafarklı ekonomik seviyede insanların farklıemeklilik hayalleri olabileceği fikrini işleyerekönemli olanın emeklilik için yatırım yapılmasıgerektiğini anlattı.
Marka De¤erleri
AvivaSA sektöründe hem göstergeler açısındanhem de tüketici algısında liderliği hedefliyor. Buyüzden de, kurulduğu tarihten bu yana sektörüntüketiciyle en önemli bağı olan yatırım ve

tasarruf kavramlarına odaklanıyor. Bu anlamda,BES katılımcılarına gelecek hayallerine ulaşmakiçin izleyebilecekleri yol ve yöntemler önerenAvivaSA, bu süre zarfında da kaliteli ve konforlubir sigortalı yaşam deneyimi sunmaya çalışıyor.Kısaca, adında da yer aldığı üzere, bireyleringeleceğini (bireysel emeklilik ile) ve bugününü(hayat sigortaları ve ferdi kaza sigortası ile)koruyor. Özet olarak AvivaSA, katılımcılarınınhem bugününü hem de geleceğini koruma amaçlıyatırım ve tasarruf araçları sunan, “geleceğinizibiriktiren” bir şirket.
www.avivasa.com.tr

BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?

AvivaSA, bireysel emeklilik ve hayat sigortalarısektöründeki ilk ve tek eşit ortaklıklı birleşme.İngiliz sigorta devi Aviva ile Türkiye’nin öndegelen gruplarından Sabancı’nın ortaklığı ilekurulan AvivaSA, sektörünün en önemlişirketlerinden biri.
1 Kasım 2007’de kurulan AvivaSA, birleşmesürecini 9 ay gibi rekor bir süredetamamlayarak örnek bir marka oldu.
AvivaSA sektörde iletişim çalışmalarını başlatanilk şirket. Şirket, aynı zamanda tanıklık(testimonial) kampanyaları yaratarak sektöründaha geniş kitlelere hitap etmesini sağlıyor.
AvivaSA satış personeli, dünyadaki en önemliüst düzey örgütlenmelerinden biri olanMDRT’ye (Million Dollar Round Table) en çokkatılımı gerçekleştiriyor.
AvivaSA, müşterilerine en iyi hizmeti sunmanınyanı sıra çalışanları için de en ideal ortamısağlıyor. AvivaSA’lılar, hizmetlerinden ücretsizyararlandıkları futbol, kitap, dalış, dans, pet,yelken, tiyatro, motor ve fotoğraf kulüpleri ilebir arada üretimini tadını çıkarıyor.
AvivaSA, çalışanlarına kurumsal sosyalsorumluluk eğitimini zorunlu tutuyor. HerAvivaSA çalışanının aynı zamanda bir günlüksosyal sorumluluk izni bulunuyor.

AvivaSA
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