
Pazar
Yapı Kredi Emeklilik, Ekim 2003’te BireyselEmeklilik Sistemi’nde faaliyete geçen ilk emeklilikşirketlerinden biri oldu. 2009 yılı sonu itibariyle1,3 milyar TL’yi aşan fon büyüklüğü ve %15 pazarpayıyla sektörde üçüncü sırada bulunan şirket,işveren katkılı grup emeklilik planlarında %32’yeulaşan pazar payıyla sektör liderliğini koruyor.Kuruluş, özellikle risk ağırlıklı ürünlerle gelişiminisürdüren yaşam sigortacılığı branşında da %5’inüzerinde pazar payına sahip.
Baflar›lar
Hayat ve emeklilik branşlarında sektörün öncüfirmalarından olan Yapı Kredi Emeklilik, bugünemeklilik sektöründe %70’in üzerinde paya sahipilk dört şirket arasında yer alıyor.Toplumsal duyarlılığı yüksek olan Yapı KrediEmeklilik, üç önemli sosyal sorumluluk projesineimza attı. Devam eden Yaşlılık Araştırmaları Merkezi(65+) ile tamamlanmış “Ertuğrul Fırkateyni:Japonya’da bir Türk Gemisi” ve Safran (SafranBitkisinin Gen Kaynaklarının Korunması ve TarımınınÜlkemizde Yeniden Yaygınlaştırılması) projesi pekçok ödüle layık görüldü. Uluslararası Halklaİlişkiler Derneği’nin (IPRA) 2008’de düzenlediğiGolden World Awards’da “Mevcut HizmetlerinTüketici İletişimi” kategorisinde Yaşlılık AraştırmalarıMerkezi (65+), “Sponsorluk” kategorisinde ise“Ertuğrul Fırkateyni: Japonya’da bir Türk Gemisi”ödüle layık görüldü. Safran projesi de aynı dernektarafından 2004 yılında düzenlenen yarışmada“çevre” kategorisinde ödül alırken, BirleşmişMilletler Onur Ödülü, Active Academy KurumsalSorumluluk ve Platin Dergisi’nin “Zirvedekiler-

Sosyal Sorumlulukta Türkiye’ye Işık SaçanProjeler” ödüllerinin de sahibi oldu.
Tarihçe
Yapı Kredi Emeklilik, Halk Yaşam adıyla 29 Ocak1991 tarihinde sağlık, yaşam ve ferdi kazaalanlarında faaliyet göstermek amacıyla kuruldu.1 Ekim 2000 tarihinde Yapı Kredi Yaşam isminialan kuruluş, aynı yıl emeklilik branşı ruhsatıaldıktan sonra yasa gereği sağlık sigortasıbranşındaki faaliyetlerini Yapı Kredi Sigorta’yadevretti. Hazine Müsteşarlığı’ndan alınan emeklilikşirketine dönüşüm izninin ardından, 30 Aralık2002 tarihinde ismini Yapı Kredi Emeklilik olarakdeğiştiren şirket, 2005 yılında Koç Holding ileİtalyan UniCredit Group ortaklığı olan KoçFinansal Hizmetler bünyesine katıldı.2009 yılı sonunda 2,1 milyar TL aktif büyüklüğeulaşan şirketin %99,92 payla en büyük ortağı Yapı Kredi Sigorta’dır.Türkiye genelinde 8 bölgemüdürlüğü, 9 şubesi ve 45 il temsilcisi bulunanşirket, 123 acentesi ile yaygın bir satış ve hizmetağına sahiptir. Yapı Kredi Emeklilik, idari ve satışkadrolarında görev yapan 851 çalışanının yanısıra, 835 Yapı Kredi şubesinden de acentelikhizmeti alıyor.
Ürün
Yapı Kredi Emeklilik, bireysel ve kurumsalihtiyaçlara yönelik farklı bireysel emeklilik vehayat ürünleriyle hizmet veriyor. Aktif çalışmayaşamları süresince yapacakları düzenli tasarruflarlaemeklilik dönemlerinde ek gelir sağlamalarınayardımcı olacak bireysel emeklilik planlarıylabireylerin, kurumların ihtiyaçlarına göre düzenlenengrup emeklilik planları ve yaşam sigortaları ile deçalışanların gelecek kaygılarının azaltılmasıamaçlanıyor. Finansal planlama analizi hizmetiylemüşteri adaylarının finansal ihtiyaçları belirlenerek,hayat sigortası ve emeklilik planı ihtiyaçları tespitediliyor. Şirketin kredi hayat poliçeleri, uzun vekısa süreli hayat sigortası ürünleri ile işsizlikteminatı içeren risk ağırlıklı ürünleri de bulunuyor.“Gelir güvencesi sigortası” ile kişilerin istek dışıişsizlik, geçici iş göremezlik, vefat ve maluliyetriskleriyle karşılaşmaları durumunda düzenliödemeleri, “Kredi Kartı Ödeme GüvencesiSigortası” ile de Yapı Kredi kredi kartımüşterilerinin kart borçları güvence altınaalınıyor. Bunların yanı sıra, emeklilik hakkınıkazanan katılımcıların birikimlerini düzenliemeklilik gelirine dönüştürebilmeleri için AkıllıAdım Emeklilik Gelir Planı da sunuluyor.
En Son Geliflmeler
Yapı Kredi Emeklilik, 2009 yılında gerçekleştirdiğisegmentasyon çalışması ile müşteri iletişiminisegment yönetimi boyutuna taşıdı. Müşterinin ait olduğu değer, davranış, ihtiyaç segmentlerinegöre müşteri iletişim haritası yeniden yapılandırıldı.Yüksek birikimli müşterilerin Yapı Kredi Emekliliktemsilcisiyle doğrudan iletişime geçerek ihtiyaçlarınınen iyi şekilde karşılanmasını hedefleyen ÖzelMüşteri Danışmanı hizmeti verilmeye başlandı.Müşterilerin beklenti ve ihtiyaçlarına uygun yanıtlaralabilmeleri için çağrı merkezi ekranları geliştirildi.Katılımcılara gönderilen e-bülten segment bazlıolarak çeşitlendirilirken müşteri ihtiyaçlarına yönelikinteraktif uygulamalar da internet sitesine eklendi.

Yapı Kredi Emeklilik’in “yaşlılık-emeklilik"konularının sosyal boyutunu gündeme getirmek,henüz ülke gündeminde öncelikli olmayan yaşlıve yaşlanmakta olan nüfus konusunda bir bilgipaylaşımı platformu oluşturmak amacıyla kurduğuYaşlılık Araştırmaları Merkezi (65+), başta yaşlılıküzerine araştırmalar olmak üzere birçok faaliyetyürütüyor. Bunlardan en dikkat çekici olanı ise,2009 yılında açıklanan ve Türkiye’deki emeklileringelir durumuna ışık tutan, “Yaşlılık Geçim EndeksiAraştırması”ydı.
Marka De¤erleri
Bireysel Emeklilik Sistemi’nin uzun vadeli birtasarruf sistemi olması nedeniyle,Yapı KrediEmeklilik iletişim haritasını bu doğrultudakurguladı. Müşteri memnuniyetini ön plandatutan şirket, bu kapsamda katılımcılarının sadeceemekliliklerini değil, birikim yaptıkları dönemleride düşünerek sağlık kulübü, ambulans hizmeti,katkı payı güvencesi gibi ek olanaklar sunuyor.Türkiye’de ilk CMSAS 86:2000 Şikayet YönetimiBelgesi’ni alan ve bunu ISO:10002 standardınayükselten Yapı Kredi Emeklilik, katılımcılarındangelen talep ve şikayetleri mümkün olan en kısazaman içerisinde müşteri memnuniyetinisağlayarak çözüme kavuşturuyor.Müşterilerine verdiği yüksek kaliteli hizmetin,insan kaynağına yapılan yatırım ile sağlanabileceğineinanan Yapı Kredi Emeklilik, 2005 yılında BireyselEmeklilik ve Sigorta Akademisi’ni kurdu.Akademide, çalışanlara sınıf eğitimleri, şirket içigelişim programları ile yıl boyu eğitim sağlanıyor.
www.ykemeklilik.com

BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?

Yapı Kredi Emeklilik, 2005 yılında sektörün ilkakademisini Bireysel Emeklilik ve SigortaAkademisi ismiyle kurdu. Bugün tüm çalışanlarayılda 50.044 adam/saat eğitim veriliyor.
Haziran 2006’da British Standards Institution(BSI) tarafından verilen Şikayet Yönetimi BelgesiCMSAS 86:2000’i alan ilk Türk şirketi ve bubelgeyi ISO 10002:2004’e yükselten ilkemeklilik şirketi Yapı Kredi Emeklilik oldu.
Yapı Kredi Emeklilik, 60’ın üzerinde ülkede, 800kurumsal müşteriye ait 5.050 grup poliçesi ilehavuz programları arasında dünya lideri olanIGP’nin üyesi tek hayat ve emeklilik şirketi.

Yap› Kredi Emeklilik

58 SUPERBRANDS


