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DenizEmeklilik, MetLife’a satılıyor
DenizBank A.Ş., DenizEmeklilik’teki yüzde 99.86 oranındaki hissesini 161.9
milyon Euro’ya satmak üzere ABD kökenli sigorta devi MetLife ile anlaştı.
İki kurum arasında yapılan hayat sigortası ve bireysel emeklilik acentelik
sözleşmesiyle de DenizBank şubeleri 15 yıl boyunca sadece MetLife’ın
bireysel emeklilik ve hayat sigortası ürünlerini satacak.
Türkiye’nin en genç emeklilik şirketi olan Deniz Emeklilik ve Hayat A.Ş., istikrarlı
büyümesi ve kısa sürede yakaladığı başarılardan sonra ABD kökenli sigorta devi MetLife’a
satılıyor. Dexia’nın ana hissedarı olduğu DenizBank, 14 Ocak 2010 tarihinde bireysel
emeklilik planları satışına başlayan DenizEmeklilik’teki yüzde 99.86 oranındaki hissesini 161.9
milyon Euro’ya satmak üzere MetLife’in Türkiye’deki yüzde yüz iştiraki olan American Life
Hayat Sigorta A.Ş. (MetLife Alico) ile anlaştı. İki kurum arasındaki anlaşma, 27 Haziran
2011 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na da (KAP) açıklandı.
DenizBank A.Ş ve MetLife arasında DenizEmeklilik için hisse satış ve dağıtım olmak üzere iki
ayrı anlaşma yapıldı. DenizBank A.Ş., DenizEmeklilik’teki hisselerini satmak üzere MetLife ile
anlaşma imzalarken, DenizBank ile DenizEmeklilik arasında hayat, emeklilik, ferdi kaza ve
işsizlik sigortası ürün ve çözümlerinin dağıtımı için acentelik sözleşmesi de imzalandı. Bu
anlaşmaya göre Metlife, 15 yıl boyunca DenizBank şubelerini risk, tasarruf ve emeklilik
çözümlerini Türk müşteriler ile buluşturmak üzere dağıtım kanalı olarak kullanacak.
DenizBank şubelerinde başka bir şirketin hayat ve emeklilik ürünleri satılmayacak. DenizBank
A.Ş. böylelikle sigorta işinden çıkmayacak ve uzman bir kuruluşla yaptığı anlaşma ile
müşterilerine şube ağı vasıtasıyla hayat, emeklilik, ferdi kaza ve işsizlik sigortası ürün ve
çözümlerini geniş bir yelpazede sunmaya devam edecek. MetLife’ın Türkiye’de daha önce
herhangi bir banka dağıtım ağı ile anlaşması bulunmuyor. MetLife, DenizBank’ın dağıtım ağı
ile geniş bir kitleye ulaşacak.
Ticari Unvanı da değişecek
Anlaşmaya göre Hazine Müsteşarlığı ve Rekabet Kurulu’ndan izinlerin çıkmasını takiben 6
aylık geçiş sürecinden sonra Deniz Emeklilik ve Hayat A.Ş.’nin ticari unvanı da değişecek.
DenizEmeklilik, genç yaşına rağmen yakaladığı başarıyla dikkat çekmişti. Türkiye Sigorta ve
Reasürans Şirketleri Birliği’nin (TSRSB) 2010 yıl sonu sektörel verilerine göre hayat sigortası
ve bireysel emeklilik alanında faaliyet gösteren 13 şirket arasında DenizEmeklilik, öz sermaye
kârlılığında %42 ile birinci oldu. 2010 sonu verilerine göre 22,8 milyon TL teknik kâr ile
sektörde üçüncü olan DenizEmeklilik, hayat branşı operasyonel kârlılıkta da %34 oranıyla
lider konumda bulunuyor.

“MetLife, satış fiyatına ek olarak, DenizEmeklilik ürünlerinin DenizBank
şubelerinden satılması vasıtasıyla elde edeceği kârın bir bölümünü önümüzdeki
15 yıl boyunca DenizBank’a ödeyecek”
DenizBank’ın ana hissedarı Dexia, DenizEmeklilik’in satışı ile ilgili şu açıklamada bulundu:
“Dexia’nın bu işlemi, en geç 31 Ekim 2012 tarihine kadar DenizEmeklilik’in satışını öngören
Avrupa Komisyonu ile yapılmış olan anlaşmanın bir parçası niteliğinde. Satış işleminin
yılsonundan önce tamamlanacağını tahmin ediyoruz. DenizBank, Hayat Sigortası ve Bireysel
Emeklilik Acentelik sözleşmesi sayesinde müşterilerine şube ağı vasıtasıyla hayat sigortası ve
bireysel emeklilik ürünlerini geniş bir yelpazede sunmaya devam edecek. Acentelik sözleşmesi
aynı zamanda; DenizEmeklilik ürünlerinin DenizBank şubelerinden satılması vasıtasıyla
MetLife’ın elde edeceği kârın bir bölümünün önümüzdeki 15 yıl boyunca DenizBank’a
ödeneceği bir kâr paylaşımı mekanizması da getiriyor.”
İki tarafın da kazandığı bir anlaşma
Konu ile ilgili açıklama yapan DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, iki kurumun da
kazandığı bir anlaşma yapıldığına dikkat çekti. Ateş, “DenizEmeklilik ile oluşturduğumuz çok
başarılı fonksiyonel altyapı sayesinde müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerde büyük farklar
yarattık ve müşterilerimize bu farkı hissettirdik. DenizEmeklilik yüksek karlılık, güçlü sermaye
yapısı, hızlı büyüme performansı nedeni ile dünyanın önde gelen hayat sigortası şirketi
MetLife tarafından tercih edildi. DenizBank ise yaygın dağıtım ağı, dinamik ekibi gibi
unsurlardan dolayı talep gördü. Biz seçimimizi yaparken portalımıza uyum sağlayacağından
emin olduğumuz, müşterilerimize değer yaratacak bir iş ortağı olmasına dikkat ettik. Artık
finansal süpermarketimizin raflarında 140 yıllık deneyimin ürünleri yerini almış olacak. Yapılan
anlaşmanın hem bize hem MetLife’a hem de Türkiye’ye hayırlı olacağına eminim” dedi.
MetLife MEASA CEO’su Michel Khalaf “Türkiye, MetLife için stratejik, kilit bir pazar.
DenizBank gibi bir bankacılık lideri ile güçlü ve uzun vadeli bir ortaklık bu nedenle bizim için
çok önemli. Türkiye’nin dört bir yanındaki müşterilerimize yenilikçi sigorta, tasarruf ve
emeklilik ürünleri ve çözümlerini birlikte sunabiliriz.” dedi. Khalaf, “DenizEmeklilik’in
dinamizmine ve kısa sürede elde ettiği muazzam başarıya hayran kaldık. DenizEmeklilik ve
MetLife’in birbirini tamamlayan bir birliktelik oluşturacağına ve bu birleşmeyle gelecek için
güçlü bir büyüme platformu yaratacağına inanıyoruz.” diye konuştu.

DenizBank Hakkında
DenizBank, gelişmekte olan Türk denizcilik sektörüne finansman sağlama hedefi ile bir kamu iktisadi teşebbüsü
olarak 1938 yılında kurulmuştur. Bir bankacılık lisansı olarak Zorlu Holding tarafından Özelleştirme İdaresi’nden
1997 yılının başında satın alınan DenizBank, kısa süre içerisinde Türkiye’nin sayılı bankalarından biri haline
gelmiştir. Ekim 2006’da, Avrupa’nın lider finans gruplarından biri olan Dexia tarafından satın alınan DenizBank,
faaliyetlerini halen ana hissedarı olan Dexia çatısı altında sürdürmektedir.
2003 yılında çeşitli finansal hizmetleri aynı çatı altında toplayan bir “finansal süpermarket” oluşturmak amacıyla
DenizBank Finansal Hizmetler Grubu kurulmuştur. DenizBank Finansal Hizmetler Grubu’nda DenizBank’ın
Türkiye’de 529, yurtdışında 12 şubesi ve bunun yanı sıra sekiz yerli ve üç uluslararası finansal iştirak, dört yerli
finansal olmayan iştiraki bulunmaktadır. DenizYatırım, EkspresYatırım, DenizYatırım Ortaklığı, DenizPortföy
Yönetimi, DenizTürev, DenizLeasing, DenizFaktoring, DenizEmeklilik, Intertech, DenizKültür, Bantaş ve Pupa
Grubun yerli; EuroDeniz, DenizBank AG ve CJSC Dexia Bank ise uluslararası iştirakleridir.
DenizEmeklilik Hakkında
DenizBank Finansal Hizmetler Grubu’na 2007 yılında katılan Deniz Hayat A.Ş., 2008 yılında emeklilik kuruluş izni
almış ve aynı yıl unvanını Deniz Emeklilik ve Hayat A.Ş. olarak değiştirmiştir. Emeklilik sektöründe müşteri odaklı
ve müşterilerine en iyi hizmeti veren şirket olarak yer almayı hedefleyen DenizEmeklilik, 2009 yılında bu amaca
uygun olarak altyapı hazırlıklarını tamamlamış, 14 Ocak 2010 tarihinde Emeklilik Sözleşmesi satışlarına başlamıştır.
Bireysel Emeklilik Sistemi’ne başarılı bir giriş yapan DenizEmeklilik 2010 yılı sonunda 42.6 milyon TL fon büyüklüğü
ve 32.412 sözleşmeye ulaşmıştır. 2010 yılında da geçmiş yıllarda yakalamış olduğu hızlı büyümeyi sürdüren
DenizEmeklilik, yılsonunda 72.4 milyon TL prim üretimiyle 917 bin poliçe ve sertifika satışı gerçekleştirmiştir.
Şirket, hayat sigortası şirketleri arasında hayat sigortaları branşında %2,8 pazar payıyla 10. sırada, ferdi kaza
branşında ise %13,3 pazar payıyla 3. Sırada bulunmaktadır. DenizEmeklilik 2010 yılında hayat ve ferdi kaza
branşları prim üretiminde bir önceki yıla göre %30 büyümüştür. 2010 yılında Aktif Bank’la dağıtım kanalı
anlaşması imzalayan DenizEmeklilik, 2011 yılında banka sigortacılığı ve postane sigortacılığı kanallarını etkin bir
biçimde kullanarak hayat sigortacılığı ve emeklilik branşındaki büyümesini sürdürmeyi hedeflemektedir.

MetLife Hakkında
Metlife, Inc. global olarak sigorta, yıllık irad ve çalışan hakları programları alanında 60’tan fazla ülkede 90 milyon
müşteriye hizmet veren öncü bir şirkettir. MetLife, kendisine bağlı ortaklıkları ve iştirakları aracılığıyla Birleşik
Devletler, Japonya, Latin Amerika, Asya Pasifik, Avrupa ve Orta Doğu’da Pazar lideri konumundadır. Daha fazla
bilgi için www.metlife.com.adresini ziyaret ediniz.
MetLife Alico; Orta Doğu, Afrika ve Güney Asya bölgesinde;, ilki Bangladeş (1952) olmak üzere sırasıyla
Lübnan(1953), Suudi Arabistan(1954), Kuveyt (1954), Ürdün(1958), Bahreyn (1960), Birleşik Arap
Emirlikleri(1962), Katar(1962), Umman(1971),Türkiye(1988), Pakistan(1995), Filistin(1996), Mısır(1997) ve
Nepal(2001)’de bulunan toplam 14 operasyonu Dubai Uluslararası Finans Merkezi, Dubai, Birleşik Arap
Emirlikleri’nde bulunan genel merkezinden idare etmektedir.
American Life Hayat Sigorta A.S. (MetLife Türkiye), 20 yılı aşkın süredir Türkiye’de faaliyet gösteren oldukça
kurumsal ve tanınmış bir hayat sigortası şirketidir.

