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ING Bank ile Zurich Sigorta’dan elementer 
sigorta ürünlerinde iş birliği 

Türk finans sektörünün lider şirketlerinden ING Bank ile Zurich Sigorta güçlerini 
birleştirerek elementer sigortacılık ürünlerinin ING Bank’ın tüm dağıtım kanallarından 
münhasıran dağıtımı için iş birliği sözleşmesi imzaladı.  

ING Bank, bankasürans piyasasının liderlerinden Zurich Sigorta ile imzaladığı sözleşme ile 
müşterilerine Zurich Sigorta’nın kasko, konut, DASK, işyeri gibi elementer sigorta ürün ve 
hizmetlerini sunacak.  ING Bank, yatırımlarını koruma altına almak isteyen müşterilerinin 
ihtiyaç duydukları sigorta ürünlerine ulaşmaları için danışmanlık ve aracılık hizmeti sunacak. 
Zürich Sigorta’nın elementer sigorta ürünlerine, ING Bank şubelerinin yanı sıra ING Bank’ın 
ATM, internet ve mobil kanallarında da ulaşabilecek.  

 “Benzer kültürleri paylaşan iki şirket bu iş birliği ile daha da güçlenecek” 

Anlaşma ile ilgili konuşan Zurich Sigorta CEO’su Yılmaz Yıldız, Zurich’in kârlı büyümeye 
odaklandığını ve bankasüransın kendileri için stratejik bir dağıtım kanalı olduğunun altını 
çizdi. ING ile imzalanan anlaşmayla birlikte toplam 1.500 banka şubesinde Zurich Sigorta 
ürünlerine ulaşım imkânı doğduğuna dikkat çeken Yıldız şunları söyledi:  

“Zurich Türkiye olarak uzmanlık alanımız bankasürans. Toplam üretimimizin yaklaşık yüzde 
50’si bankasüranstan geliyor ve bu konuda sektörün en iyisiyiz. 2014 yılında bankasürans 
piyasası yüzde 10 büyürken, biz yüzde 31 büyüdük. Pazar payımızı yüzde 6.3’ten yüzde 
7.5’e çıkarttık. 2013 ve 2014 yıllarında üst üste aldığımız “Türkiye’nin En İyi Sigorta Şirketi” 
ödülü ve 2014 yılında Türkiye’nin en yenilikçi şirketlerinin belirlendiği “Game Changers” 
yarışmasında kazandığımız birincilik ödülü hedefimize ulaşmak için doğru yolda emin 
adımlarla ilerlediğimizin bir somut göstergesi. 

ING Bank gibi köklü bir kuruluşla yaptığımız münhasırlık sözleşmesi bizim için büyük önem 
taşıyor. Genç, dinamik ve yenilikçi yapısıyla, benzer kültürleri paylaştığımız ING Bank ile 
imzaladığımız bu stratejik iş birliğinden büyük bir mutluluk ve heyecan duyuyoruz. İki 
uluslararası şirketin bu iş birliği ile bankasürans alanında büyük bir sinerji yakalayacağımızı 
düşünüyoruz.”  

Anlaşmayla ilgili olarak görüşlerini aktaran ING Bank Genel Müdürü Pınar Abay ise şunları 
söyledi:  

“ING Bank olarak, müşterilerimize ihtiyaç duydukları tüm finansal çözümleri kolay ve 
zahmetsiz olarak sunmak bizim birinci önceliğimiz. Yatırımlarını koruma altına almak isteyen 
müşterilerimize de çözüm sunuyor, ihtiyaç duydukları sigorta ürününe ulaşabilmeleri için 
danışmanlık ve aracılık yapıyoruz. Bu kapsamda Zurich Sigorta ile gerçekleştirdiğimiz iş 
birliği ile müşterilerimizin hayatlarına değer katacak olan sigorta ürünlerini sunuyor olmaktan 
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dolayı çok mutluyuz. Müşterilerimizin sigorta ürünleri hakkında bilinçlenmesini sağlayarak 
kendilerine en uygun ürünleri seçmelerine ve satın almalarına yardımcı oluyoruz. Buna ek 
olarak güçlü alternatif dağıtım kanallarımızla müşterilerimize şubelerimizin yanı sıra ATM, 
internet ve mobil kanallarımızdan da Zurich sigorta ürünlerini sunuyor ve ihtiyaçlarına yönelik 
çözümlere her zaman ve her yerden ulaşmalarını sağlıyoruz.” 

 

 

Zurich Sigorta Hakkında: 

2014 yılı sonu itibariyle 438 milyon TL prim üretimi ve 1.2 milyon müşterisi olan Zurich Sigorta, %7.5 
pazar payı ile bankasürans piyasasının liderlerindendir. 2008 yılında TEB Sigorta’yı satın alarak Türk 
sigorta sektörüne giriş yapan Zurich Sigorta, yaklaşık 600 acente ve broker ile 6 bankanın toplam 
1.500 şubesinden bireysel, KOBİ, ticari ve kurumsal müşterilerine yangın, nakliyat, kaza, sağlık, 
hukuksal koruma, kredi sigortaları ve mühendislik branşlarında hayat dışı sigorta ürün ve hizmetleri 
sunmaktadır.   

Uluslararası saygın ekonomi dergisi World Finance tarafından 2013 ve 2014 yıllarında, iki yıl üst üste 
“Türkiye’nin En İyi Sigorta Şirketi” ödülüne layık görülen Zurich Sigorta, 2014 yılnda ayrıca Türkiye’nin 
en yenilikçi şirketlerinin belirlendiği “Game Changers Türkiye” yarışması “Mümkün Kıl“ kategorisinde 
ödül kazanmıştır.  

Ayrıntılı bilgi www.zurichsigorta.com.tr adresinden alınabilir. 

Zurich Sigorta Grubu Hakkında: 

Zurich Grubu (Zurich), küresel ve yerel pazarlardaki müşterilerine hizmet sağlayan geniş ürün 
portföyüne sahip, lider bir sigorta şirketidir. Şirket, 170’den fazla ülkede, 55 binden fazla çalışanı ile 
hayat dışı ve hayat sigortası ürün ve hizmetlerinden oluşan geniş bir yelpaze sunmaktadır. Zurich’in 
müşterileri arasında bireyler, küçük iş yerleri ile orta ve büyük ölçekli işletmeler, çok uluslu şirketler yer 
almaktadır. Grup 1872’de kurulmuş olup genel merkezi Zürih, İsviçre’de bulunmaktadır. Zurich Sigorta 
Grubu Ltd (ZURN) Holding Şirketi, İsviçre Menkul Kıymetler Borsası SIX Swiss Exchange’de kote 
edilmektedir ve OTCQX’te işlem gören birinci düzey American Depositary Receipt programına 
(ZURVY) dâhildir. Zurich hakkında daha fazla bilgiye www.zurich.com adresinden ulaşabilirsiniz.  

 

ING Bank Hakkında 

ING Grubu, Bankacılık, Sigorta ve Varlık yönetimi alanlarında faaliyet göstermekte olan dünya 
çapında bir finansal hizmetler şirketidir. ING Grubu, 40'tan fazla ülkede 53 bin çalışanıyla hizmet 
vermektedir. Her zaman değişime öncülük eden ING Grubu, tüm dünyada faaliyet gösterdiği ülkelerde 
üretime, tasarrufa, girişimciliğe, yenilikçiliğe, yaratıcılığa güç katmak hedefini taşımaktadır. 
Sürdürülebilirliği iş modelinin ana prensibi olarak gören ING Grubu, faaliyet gösterdiği toplumlarda 
çocukların eğitimi, finansal eğitim ve çevre alanlarında birçok program hayata geçirmektedir. ING 
Grubu, 2003’ten beri Uluslararası Finans Kurumu'nun (IFC) çevre ve sosyal sorumluluk standartları 
esas alınarak 10 milyon dolar ve üzeri bütün projelerin finansmanında uygulanması kabul edilen 
Ekvator prensiplerini gönüllü olarak kabul eden 10 uluslararası bankadan birisidir. Bu çerçevede,  
proje finansmanında, sosyal sorumluluk ve çevre riskini gözetmekte, ilgili standartlar paralelinde 
hareket etmektedir.  Küresel sorumluluk standartlarına uyumu FTSE4Good ve Dow Jones 
Sustainability Index gibi kurumlarca da tescillenen ING Grubu 2006 yılında Birleşmiş Milletler Küresel 
İlkeler Sözleşmesi’ne de imza atmıştır. ING Grubu 2007’den beri faaliyetlerini sıfır karbon ayak izi ile 
sürdürmektedir.  

Türkiye’de yaklaşık 330 şube ile hizmet veren ING Bank’ın bankacılık stratejisi, Türkiye’nin 
sürdürülebilir ekonomik büyümesine paralel bankacılık yapmaktır. Bu kapsamda, ana odak noktası 
tasarruf ve katma değerli ihracatın artırılmasıdır. Yeni dönem bankacılığın öncüleri arasında yer alan 
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ING Bank, bankacılık modelini her zaman, her yerde, kolay ve hızlı finansal çözümler sağlayan banka 
olmak üzerine geliştirmiştir. ING Bank “Eski Köye Yeni Âdet” sloganıyla inovasyona dayalı 
bankacılığını ön plana çıkarmaktadır. ING Bank, modeli, uygulaması ve ölçümlemesi itibarıyla 
Türkiye’de ilkokul öğrencilerine yönelik tasarruf odaklı ilk ve tek finansal okuryazarlık eğitimi olan 
‘Turuncu Damla’ sosyal sorumluluk programını yürütmektedir. Program ikinci yılında 9 ilde, 152 
okulda, 382 öğretmene ve 15000’den fazla öğrenciye ulaşmıştır. 

 

Detaylı Bilgi İçin: 

Zurich Sigorta:  

İpek Mengü / Zurich Sigorta – ipek.mengu@zurich.com - 0212 393 16 70 

ING Bank: 

Cansu Ergün / ING Bank – cansu.ergun@ingbank.com.tr – 0545 780 60 65    
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