
Pazar
Yapı Kredi Sigorta’nın önemli oyuncularından biriolduğu ve 57 şirketin faaliyet gösterdiği TürkSigorta Sektörü, ülkemizin önemli ekonomikyapı taşlarından.2008’ in son çeyreğinden itibaren süregelen veülkemizde de kendisini hissettiren global ekonomikkrizin etkisinde zor bir 2009 geçiren hayat dışısigorta sektöründe; otomotivde iç pazarın daralması,inşaat yatırımlarının yavaşlaması, ekonomik belirsizlikortamı ve sigorta sektöründe yaşanan yoğun fiyat rekabeti gibi nedenlerle %4 seviyesinde birbüyüme gerçekleşti.Tüm bu gelişmelerinsonucunda 2009 yılında hayat dışı sigortasektöründe 10,6 milyar TL prim üretimi sağlandı.
Baflar›lar
İlk yıllarında küçük ama sağlam bir yapı kuran Yapı Kredi Sigorta, takip eden yıllarda pazarpayını artırdı. 2009 yılı sonu itibariyle hayat dışıbranşlarda 608 milyon TL prim üretimiyle %6’lıkpaya sahip.Yapı Kredi Sigorta 285 milyon TL’likprim üretimi ve %20’lik payıyla kendini sağlıkbranşında pazar lideri olarak tartışmasız birşekilde kabul ettirdi.Yapı Kredi Sigorta bankasürans primüretiminde ise %10’luk bir pazar payı ile ikincisırada yer alıyor.Türkiye’nin köklü sigorta şirketleri arasındayerini sürekli olarak güçlendiren Yapı KrediSigorta öngörüsü ve yenilikçi yapısı ile uzun vadedeTürk sigorta sektörünün lokomotif şirketleriarasında yerini sağlamlaştırdı.Yapı Kredi Sigortabirçok konuda sektörde öncü rol üstlendi.Muafiyetli paket poliçe uygulamasını başlattı vesektör geneline yaygınlaşmasına öncülük etti.Şirket acentesi olan banka şubeleri üzerindenyapılan poliçe satışlarını artırmaya yönelik olarakbireysel pazarlama örgütü oluşturulması, elementerbranşta faaliyet gösteren şirketler arasında ilk kezYapı Kredi Sigorta tarafından gerçekleştirilen birdiğer uygulama.Yapı Kredi Sigorta, sağlık sigorta lideri olarakTelemed 24 sistemiyle, sigortalılarına, anlaşmalısağlık kurumlarında hızlı ve beklemeden provizyonalma imkanı sağlayan ilk şirket oldu.

Doğru fiyatlandırma yaparak sigortalılara dahakaliteli hizmet verebilmek için risk mühendisliğibölümünü kuran ilk şirket de Yapı Kredi Sigorta.
Tarihçe
1943 yılında Halk Sigorta adı ile kurulan şirketinunvanı 2000 yılında Yapı Kredi Sigorta A.Ş. olarakdeğiştirildi. Yapı Kredi ve iştiraklerinin 28 Eylül2005 tarihi itibariyle Koç Finansal Hizmetler’edevredilmesinden bu yan,Yapı Kredi Sigorta dafaaliyetlerini, Koç Finansal Hizmetler bünyesindesürdürüyor.Yapı Kredi Sigorta’nın, sermayesinin%33,69’u 19 Ekim 1994 tarihinden itibarenİMKB’de işlem görüyor.Yapı Kredi Yaşam’ın Bireysel EmeklilikSistemi’nde faaliyet gösterebilmesine yönelikolarak, grubumuz adına sağlık branşı üretimi 1 Ocak 2001 tarihinden itibaren Yapı KrediSigorta tarafından gerçekleştirilmeye başlandı.Yapı Kredi Sigorta bünyesindeki hayat portföyüise aynı tarih itibarı ile Yapı Kredi Yaşam’adevredildi.Yapı Kredi Sigorta İstanbul’da Genel Müdürlük;Adana, Ankara, Bursa, İzmir, Antalya’da BölgeMüdürlükleri; Kadıköy ve Bakırköy’de MüşteriHizmetleri ile faaliyet gösteriyor. Ayrıca,Türkiye’nin çeşitli yörelerindeki 750’den fazlaprofesyonel acentesi ve 830’dan fazla Yapı KrediŞubesi, 330 personelden oluşan direkt satışörgütü ile müşterilerine her türlü sigortacılıkhizmetini ulaştırıyor.
En Son Geliflmeler
Sağlık branşında sektör liderliğini koruyanYapı Kredi Sigorta, 2009 yılında da yeni ürünlersunarak ve ek hizmetlerle ürünlerini revizeederek branştaki etkinliğini geliştirmeye devametti. Bu kapsamda, Can Sağlığı poliçesi sahiplerine;ücretsiz “aile hekimliği ve genel sağlık kontrolü”hizmeti ve sigortalı talebi doğrultusunda “limitsizdoğum teminatı” hizmeti sunulmaya başlanmış,satışa sunulan yeni “Nazar Boncuğu SağlıkSigortası” ürünü ile genç müşteri segmentineulaşılması hedefleniyor.Yapı Kredi Sigorta, 2009 yılı Aralık ayıitibariyle elementer ve sağlık branşı poliçelerininekindeki evrakların CD ilemüşterilere iletilmesiuygulamasına geçti. Bu uygulamaile birlikte sigortalılara verilenhizmet kalitesini arttırmanın yanısıra kağıt israfını önleyerekçevreye verilen zararlarınazaltılmasına katkıda bulunulmasıamaçlanıyor.

Promosyon
Yapı Kredi Sigorta, 1996 yılındabaşlattığı sanata destek çalışmalarıçerçevesinde tiyatro sanatınailginin gelişmesine katkıdabulunmak ve tiyatro sanatçılarınıteşvik etmek için HaldunDormen’in sanat danışmanlığındaYapı Kredi Sigorta Afife TiyatroÖdülleri’ni düzenlemeye başladı.Ödüllere, ilk Müslüman Türkkadın tiyatro sanatçısı AfifeJale’nin adı verilerek ilk tören

Nisan 1997’de gerçekleştirildi.Türk Heykel Sanatı’nın önemli isimlerindenİlhan Koman’a ait olan Akdeniz Heykeli, 1980yılında Yapı Kredi Sigorta’nın (o zamanki ismi ileHalk Sigorta) sanatçıdan talebi üzerine yaratıldıve şirketin simgesi haline geldi.Yapı Kredi Sigorta Gönüllüleri oluşumuçerçevesinde, “Darüşşafaka ile el ele” isimliprojede, Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nınkoruma altına aldığı yaklaşık %80’i Anadolu’nunücra yerlerinden gelen yetim çocuklarınİstanbul’un sosyal hayatına katılımlarına yardımcıolunarak böylece sosyalleşmelerine, kişiselgelişimlerine destek veriliyor.
www.yksigorta.com.tr
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Yapı Kredi Sigorta tarafından 2009’dasigortalılarına ödenen sağlık gideri 250 milyonTL’nin üzerinde. Toplam sağlık gideri işlemsayısı ise 1,6 milyon adetten fazla.
Yapı Kredi Sigorta’nın sağlık sigortalarında birsigortalısına ödediği en yüksek sağlık harcaması654 bin TL.
Yapı Kredi Sigorta Türkiye genelinde 2.500’ünüzerinde anlaşmalı kurumu ile hem sağlıkhem de sağlık dışı hizmetlerini sağlıyor.
2009 yılı Eylül ayında gerçekleşen selfelaketinde Yapı Kredi Sigorta toplamda20 milyon TL’yi aşan hasar ödedi.
Yapı Kredi Sigorta’da 2009 yılında sağlık dışıbranşlarda 690 binden fazla poliçe üretildi.
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