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DenizBank, Global Hayat ile Sigortadaki İddiasını Güçlendiriyor...
Geçtiğimiz Ekim ayında hisselerinin çoğunluğu Avrupa’nın önde gelen finans kuruluşlarından Dexia’ya
devredilen DenizBank, Global Yatırım Holding iştiraki olan Global Hayat Sigorta ile satış anlaşmasını
imzaladı. Hazinenin onayının ardından yürürlüğe girecek satış anlaşmasına göre DenizBank, Global
Hayat Sigorta’yı 2 milyon 700 bin YTL.’ye satın aldı.
Kurulduğu günden bugüne müşterilerinin hayat sigortası ihtiyaçlarını acenteliğini yürüttüğü sigorta
şirketleri aracılığı ile karşılayan DenizBank, bundan böyle 2 milyon müşterisinin hayat sigortası
alanındaki ihtiyaçlarını Global Hayat ile karşılayacak.
Satış sözleşmesinin imzalanmasının ardından konuşan DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı
Hakan Ateş, böyle bir satınalmaya gitmelerinin en önemli nedeninin güçlü bir dağııtım ağına sahip
olan DenizBank’ın kendi markası altında sigorta alanındaki gücünü artırmak ve sigortacılık faaliyet
gelirlerini yükseltmek olduğunu söyledi. Ateş: “Dexia Grubu’nun sigortacılık sektöründeki 79 yıllık
tecrübesi ile DenizBank’ın bankacılık sektöründeki gücünü birleştirip, bilgiye ve bilgi işlem altyapısına
yapacağımız yeni yatırımlar ile hayat sigortaları sektöründe müşteriler tarafından tercih edilen ve
hizmet kalitesi ile referans alınan bir kurum olmayı hedefliyoruz. Bankacılık ve sigorta ürünlerini
birlikte sunarak, “Finansal Süpermarket” anlayışımız çerçevesinde müşterilerimizin ihtiyaçlarını tek
bir noktadan karşılamayı amaçlıyoruz. Böylece DenizBank’ın sigorta ürünleri dağıtım komisyon
gelirlerine ilave olarak sigortacılık faaliyet kârını da ekleyeceğiz” dedi.
Global Hayat Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Ayşegül Bensel ise şirketi Mayıs 2003
tarihinde satın aldıktan sonra, sigortacılık sektöründe pek çok “ilk”lere imza attıklarını belirterek
“Global Hayat ile Türkiye’de ilk defa bir şirketin sigorta poliçeleri PTT şubelerinde satışa sunuldu. Bu,
bizim için oldukça heyecanlı bir projeydi. Bugüne kadar sektörde farklılık yaratan pek çok projeyi de
hayata geçirdik” dedi.
Ayşegül Bensel, Global Yatırım Holding’in 2005 yılında aldığı stratejik kararlar doğrultusunda finans
sektöründeki yatırımlarını azaltmayı planladığını ve Global Hayat Sigorta’nın da bu hedefin bir parçası
olarak DenizBank’a satılması kararını aldıklarını vurguladı.

Global Hayat Hakkında
1998 yılında hayat sigorta ürünleri konusunda faaliyet göstermek amacı ile kurulan Hayat
Sigorta şirketi, 01.Mayıs.2003 tarihinde “Global Hayat” ismini aldı. Yenilenen kimliği ile
sürdürdüğü çalışmalarında Bireysel ve Kurumsal Güvence Danışmanları ile birlikte, kişilere
ve kurumlara her türlü yaşamsal güvence ihtiyacı için hizmet verdi.

2005 yılında PTT Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol çerçevesinde, Türkiye genelinde
81 ildeki 1064 PTT merkezi “sigorta acentesi” özelliği kazanırken, “Sağlık”, “Yıllık
Hayat”, “Birikimli Hayat”, “Ferdi Kaza” ve “Tehlikeli Hastalıklar” sigorta poliçeleri
PTT merkezlerinde satışa sunuldu. Ayrıca taksit uygulaması ile bu sigortaların her kesime
ulaştırabilmesi imkanı yaratıldı.

