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İş süreçlerini dijitalleşme çalışmalarının katkısıyla 
pandemi sürecine rağmen verimli bir şekilde yönetmeye 
devam eden Aksigorta ve Avivasa, faaliyet gösterdikleri 
branşlarda başarılarını sürdürmüştür.

2020 GELİŞMELERİ 2020 GELİŞMELERİArtan kârlılık
Aksigorta, COVID-19 sebebiyle özellikle 
otomotiv sigortalarında düşen hasarlarla 
beraber kârlılığını artırmayı başarmıştır.

Ekosistem iş birlikleri
Telcosurance ve Fiat Connect gibi sigorta 
ekosisteminde öncü iş birliklerine imza 
atılmıştır.

Sektör liderliği
Avivasa, özel sektörde fon büyüklüğündeki 
sektör liderliğini koruyarak büyümeye 
devam etmiştir.

Güçlü büyüme
2020 yılında hayat branşında sektör 
ortalamasının üzerinde büyüme 
gerçekleşmiştir.

Dijital risklere dikkat çeken farkındalık 
projesi
Boğaziçi Üniversitesi iş birliği ile önemli 
bir sorumluluk projesini hayata geçiren 
Aksigorta, toplumu dijital risklere karşı 
bilinçlendirmektedir. Bu kapsamda hayata 
geçirdiği “Dijital Güvenlik Platformu” 
ile ailelere ve KOBİ’lere yönelik online 
eğitimlerin yanı sıra bilgilendirici içeriklerle 
dijital dünyanın risklerine karşı farkındalığın 
artırılmasını amaçlamaktadır.

Farkındalık yaratan Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk (KSS) projeleri
Yaşlanma ve yaş ayrımcılığı çerçevesinde 
bir sosyal sorunu ele alan ilk özel şirket 
olan Avivasa, KSS projesi Her Yaşta’nın 
ülke çapında bilinirliğinin artırılması 
yönünde çalışmalar sürdürmüş ve 
#yaşıyok farkındalık kampanyasını 
hayata geçirmiştir.
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Koronavirüs salgını nedeniyle dijitalleşmenin zorunlu 
hale geldiği 2020 yılında Aksigorta, tüm iş süreçlerini 
başarılı bir şekilde dijital ortama taşımış ve müşteri 
memnuniyetini artırmıştır.

2020 yılında sekiz farklı 
departmanda 90’dan fazla 
iş sürecini tamamlayan 
ADA, IDC tarafından “Yılın 
En İyi Maliyet Düşürme” 
projesi seçilmiştir.

2020 Gelişmeleri

Sektördeki Köklü Değişiklikler 
2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan 
salgın, diğer sektörlerde olduğu gibi sigorta 
sektöründe de önemli değişikliklere yol 
açmıştır. Gelecek kaygısının öncelik kazandığı, 
kendini, sevdiklerini ve sahip olduklarını 
güvence altına alma ihtiyacının arttığı bu 
dönem, bireylerin sigortanın önemini daha iyi 
anlamasını sağlamıştır. Sektörde yıl boyunca 
“değişimlere hızlı adaptasyon”, “müşteri 
odaklılık,” “dijitalleşme”, “sürdürülebilirlik” ve 
“yeni iş modelleri” temaları ön plana çıkmıştır.

Sigorta Sektöründe Güçlü Büyüme 
2020 yılında 65,4 milyar TL elementer sigorta 
prim üretimi gerçekleştiren sigorta sektörü 
bir önceki yıla kıyasla, trafik branşında 
%9, kaskoda %15, sağlıkta %21 ve oto dışı 
branşlarda %26 büyüme ile toplamda %18 
büyümüştür.

Bireysel Emeklilik alanında 2020 sonu 
itibarıyla Otomatik Katılım dahil BES’te toplam 
katılımcı sayısı yaklaşık 12,6 milyon kişiye, 
yönetilen toplam fon büyüklüğü de devlet 
katkısı dahil 170 milyar TL’ye ulaşmıştır. 
Hayat sigortalarındaki büyüme ise özellikle 
konut ve bireysel kredilerdeki ivmelenmeye 
bağlı olarak %25 büyüme ile rekor düzeyde 
gerçekleşmiştir.

2020 Yılı Önceliklerimiz
Çalışan deneyimiyle sigorta sektöründe 
fark yaratan Aksigorta, aldığı tedbirler ve 
çalışanlarının sağlığına verdiği önemle 
evden çalışma modeline geçerken, ekiplerin 
birbirinden ayrı kaldığı uzaktan çalışma 
deneyiminde performansı iyileştirecek 
ve artıracak uygulamalar geliştirmeyi 
hedefleyerek, evden çalışma modelini 
sürekli gelişim fırsatına dönüştürmüştür. 

Elementer Sigorta

Uzaktan çalışma deneyiminde çalışanlarını 
bağlı tutmayı ve ekip birlikteliğini sürekli 
kılmayı amaçlayan Aksigorta, çalışanlarının 
motivasyonunu ve performansını 
güçlendirecek pek çok uygulamayı hayata 
geçirmiştir.

Avivasa’dan Sürdürülebilirlik ve “İyilik” 
Odaklı Projeler
Avivasa, “iyi bir kurumsal vatandaş olmak” 
yaklaşımı doğrultusunda, pandemi süreci 
boyunca çalışanlarına, müşterilerine, 
acentelerine ve topluma yönelik özel 
aksiyonları ve projeleri hayata geçirmiştir.

Uzaktan çalışma modeline hızlı bir şekilde 
geçen Avivasa, çalışanlarına destek olmak 
amacıyla psikolojik danışmanlık hizmetinden, 

tıbbi danışmanlık, aile danışmanlığı, çocuk 
ve ergen danışmanlığına kadar çeşitli 
konuları içeren “Çalışan Destek Programı”nı 
başlatmıştır. 2020 çalışan bağlılık oranının 
%91 olarak gerçekleşmesiyle Avivasa, bu zorlu 
dönemde çalışanlarıyla kurduğu güçlü bağı 
tescillemiştir.

Acentelerinin bu dönemde düşen gelirlerini 
korumayı hedefleyen Avivasa, teknik 
ekipmandan eğitime, piyasalara ilişkin bilgi 
paylaşımından sağlıklarına yönelik alacakları 
tedbirlere ve motivasyon çalışmalarına kadar 
acentelerin iş ve özel hayatlarına yönelik 
birçok alanda destek olmuştur. Aynı zamanda 
Avivasa çalışanlarına özel olarak hazırlanan 
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmeti LEAP 
de acentelerin kullanımına açılmıştır.

Artan kaygıları gidermek amacıyla, 
müşterileriyle telefonla birebir temasa geçen 
Avivasa, sosyal medyada pandemi dönemine 
özel sağlık, beslenme ve aile gibi konularda 
içerikler paylaşarak marka iletişiminde de 
duyarlı ve sorumlu bir tutum sergilemiştir.

COVID-19 dolayısıyla zor durumda kalan 
ve hayat sigortası poliçelerini ödeyemeyen 
müşterilerin poliçelerinin iptal edilmemesi 
sağlanmıştır. Tazminat ve destek süreçlerini 
aksatmamak adına ıslak imza veya evrak 
gerektiren süreçler, sesli onay, e-mail ve 
WhatsApp üzerinden gerçekleştirilmeye 
başlanmıştır. Hayat Sigortası müşterilerinin 
sağlık, çocuk gelişimi ve eğitim 
konularında sunulan ek faydalara uzaktan 
da erişebilmelerinin yanı sıra bunların 
kullanımında esneklikler sağlanarak verilen 
desteğin kapsamı genişletilmiştir.

2020 Yılı Performansı
Kolay, yalın ve erişilebilir sigortacılık 
vizyonuyla hareket eden Aksigorta, 2020 
yılında %18 artışla 5,3 milyar TL prim üretimi 
gerçekleştirirken; aktif büyüklüğünü 9.165 
milyon TL’ye yükseltmiş; müşteri odaklı 
yaklaşımlarla, inovasyon, dijitalleşme, analitik, 
yapay zekâ ve yeni teknoloji yatırımlarına 
odaklanan Şirket, net kârını ise 374 milyon 
TL’ye ulaştırmıştır. Şirket, trafik branşında 

%11, kasko branşında %23, oto dışı branşında 
%20, sağlık branşında ise %21’lik büyüme elde 
etmiştir. Aksigorta, hedefleri doğrultusunda 
attığı adımlarla pazar payını %8,3 seviyesinde 
korumuştur.

COVID-19 salgını nedeniyle dijitalleşmenin 
zorunlu hale geldiği 2020 yılında Aksigorta, 
tüm iş süreçlerini başarılı bir şekilde dijital 
ortama taşımış ve müşteri memnuniyetini 
artırmıştır. Aksigorta’nın müşteri odaklı 
teknolojik atılımları 2020 faaliyet döneminde 
de prestijli ödüllerle buluşmuştur. 

Zorlayıcı ve belirsiz koşullarla dolu bir yılda 
dayanıklı ve esnek bir duruş sergileyen 
Avivasa, finansal gücünü koruyarak istikrarlı 
büyümesini sürdürmüştür. Yıl sonu verilerine 
göre 30,5 milyar TL ile özel şirketler arasında 
2015 yılından bu yana sürdürdüğü Otomatik 
Katılım dahil BES’te fon büyüklüğü sektör 
liderliğini koruyan Avivasa’nın, 2020 yılı sonu 
itibarıyla hayat dışı toplam prim üretimi 
66 milyon TL, hayat sigortalarında toplam 
prim üretimi ise 1.257 milyon TL olarak 
gerçekleşmiştir. Üretilen hayat dışı poliçe 
sayısı aktif 2,1 milyon, hayat sigortaları poliçe 
sayısı ise aktif 1,3 milyona ulaşan Avivasa, 
2020 yıl sonu itibarıyla net kârını yıllık %36 
oranında büyütmüştür.

Dijitalleşme, Teknoloji ve Yatırımlar

Dijital Güvenlik Platformu
Teknolojinin sağladığı kolaylıklar, tüm dünyada 
olduğu gibi Türkiye’de de dijital dönüşüm 
sürecini hızlandırmış ve bu durum beraberinde 
dijital güvenlik risklerini de getirmiştir. Dijital 
güvenlik alanında önemli bir sürdürülebilirlik 
projesine imza atan Aksigorta, Dijital Güvenlik 
Platformu sayesinde toplumu, geleceğin dijital 
dünyasının risklerine karşı hazırlamaktadır. 
Platform çerçevesinde Boğaziçi Üniversitesi 
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ve Boğaziçi 
Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Siber 
Güvenlik Merkezi ile iş birliği gerçekleştiren 
Aksigorta, ücretsiz online dijital güvenlik 
eğitimlerini başlatmıştır. Aileler ve KOBİ’ler için 
hedef kitleye yönelik farklı içeriklerle oluşturulan 
ücretsiz online eğitimlerin yanı sıra Dijital 
Güvenlik Platformu ile dijital riskler konusunda 
toplumdaki farkındalığın ve bilgi düzeyinin 
artması, kurumların ve bireylerin bu konuda 
daha hazırlıklı olmasına katkıda bulunulması 
hedeflenmektedir.
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Aksigorta, 2020 yılında müşteri odaklı yaklaşımlarla, 
inovasyon, dijitalleşme, analitik, yapay zekâ ve yeni 
teknoloji yatırımlarına odaklanmıştır.

Fiat Connect İş Birliği
Aksigorta, Fiat iş birliği ile 2020 yılında kasko 
poliçelerinde Türkiye’de bir ilk olan “Fiat 
Yol Arkadaşım Connect Kasko” projesiyle 
kişiye özel poliçe dönemini başlatmıştır. 
Bu teknoloji sayesinde aracın kullanım 
gün sayısı ve müşterinin sürüş skoru 
kasko fiyatına yansımaktadır. Uygulamayı 
kullanan sürücüler, araç kullanım verileri 
analiz edilerek hesaplanan sürüş puanının 
haricinde, otomobilin kullanım süresine 
göre kasko poliçelerinde %10’un üzerine 
çıkan indirimlerden de faydalanabilmektedir. 
Aksigorta güvencesiyle sigorta satışı 
yapmaktadır. Vodafone Yanımda mobil 
uygulaması üzerinden DASK ve Vodafone 
Çağrı Merkezi üzerinden Nolur Nolmaz sigorta 
ürünlerinin satışına başlayan Aksigorta, 
2021 yılında diğer ürünlerini de portföye 
dahil etmeyi planlamaktadır. Aksigorta, 
Vodafone Yanımda mobil uygulaması ile 
API’ler geliştirmiş, böylece tüm satış sürecinin 
dijitalde başlayarak dijitalde tamamlanması 
sağlanmıştır.

ADA (Aksigorta Dijital Asistanı) 
Sigorta sektörünün ilk yapay zekâ uygulaması 
olan ADA’yı (Aksigorta Dijital Asistanı) devreye 
alan Aksigorta, geçtiğimiz iki senede ADA ile 4 
milyondan fazla başarılı işlem gerçekleştirmiş 
ve 2020 yılında müşteri memnuniyetini 
3 puan artırmayı başarmıştır. Sekiz farklı 
departmanda 90’dan fazla iş sürecini 
tamamlayan ADA, IDC tarafından “Yılın En İyi 
Maliyet Düşürme” projesi seçilmiştir.

Chat Hızında Çözümler
Hasar anında müşteriye chat hızında 
dönüş sağlayan Aksigorta’nın ClaimsChat 
uygulamasıyla, yapay zekâ tarafından 
eksper, dosya sorumlusu, servis, müşteri 
temsilcisinin dâhil olduğu bir WhatsApp 
grubu kurulmaktadır. Müşteriden gelen hasar 
ihbarından hemen sonra kurulan WhatsApp 
grubu ile şeffaf ve hızlı bir iletişim ortamı 
sağlanmaktadır. Müşteri hasar fotoğraflarını 
kurulan WhatsApp grubuna atmakta; talep 
dosyası otomatik olarak indekslenmekte ve 
eksper tarafından rapor için müşteriye sorular 
sorulmaktadır. Dosya sorumlusu da hasar 
ve ödeme bilgisini gruptan paylaşmaktadır. 
Süreç sonunda yapay zekâ tarafından, tüm 
bu konuşmanın duygu analizi yapılmakta ve 
bilgiler CRM’e aktarılmaktadır.

Öte yandan chatbot uygulamasıyla teklif 
aşamasını da dijitale taşımış olan Aksigorta, 
tüm tanımlı operasyonel hizmetlerini hızlı ve 
güvenilir hale getirmektedir. 

Yapay Zekâ Teknolojileri
Türkiye sigorta sektörüne yapay zekâyı 
kazandıran Aksigorta, son kullanıcı 
açısından oldukça önemli bir gelişme olan 
risk fiyatlandırma süreçlerini de yapay zekâ 
desteği alarak çözümlemeye başlamıştır. 
Türkiye sigorta sektöründe bir ilke daha 
imza atan Şirket, 2020 yılında bütün bireysel 
trafik portföyünü yapay zekâ ile fiyatlamaya 
başlamış ve bu projeyle IDC CIO Ödülleri’nde 
“Yılın En İyi İş Geliştirme Projesi” ödülünü 
almıştır. Özellikle sektörde çok önemli 

4 milyon+

ADA’nın son iki yıldaki işlem sayısı

%36
Net kâr artışı

yeri olan zorunlu trafik sigortalarında 
yapay zekâyla fiyatlama yapan Aksigorta, 
önümüzdeki yıl içerisinde yapay zekâ 
destekli fiyatlamanın diğer ürünler için de 
yaygınlaştırılmasını hedeflemektedir.

Veri Analitiği
İleri veri analitiği yatırımlarını tamamlayan 
Aksigorta, Sabancı Üniversitesi ve SabancıDx 
ile acente davranış tahminlemesi ve kasko 
potansiyel analizi üzerine çalışmalar 
gerçekleştirmiştir. Çalışmalar kapsamında 
“data governance” yapısını kuran 
Aksigorta, şirket genelinde veri sahipliğinin 
oluşturulmasını sağlamıştır. Şirket’in veri 
analitiği yönetimi, IDC CIO tarafından da 
ödüllendirilmiştir. 

Önce Müşterim
Önce Müşterim Ekibi, Aksigorta müşterilerine 
güvenilir ve kolay bir deneyim sunmak, 
problemleri çözülene kadar yoldaşlık 
etmek ve bambaşka bir şikâyet deneyimi 
yaşatmak için kurulmuştur. Şikâyet datalarını 
detaylı analiz edip, müşteri iç görülerini 
ve acı noktalarını çıkartmaktadır. Müşteri 
hikâyelerini hazırlayarak, bunları yayınlar 
ve bu hikâyelerden yola çıkarak gelişim 
alanları üzerine iş birimleri ile görüşerek 
müşteri beklentilerine göre yeni süreçler 
tasarlamaktadır.

İK, Müşteri Memnuniyeti ve Teknoloji 
Alanlarında Toplam 10 Ödül
Benzersiz uygulamalar ve inovasyonla 
müşteri ve çalışan deneyimini farklılaştıran 
Avivasa, 2020 yılında Müşteri Memnuniyeti ve 

Deneyimi, İnsan Kaynakları ve İş Teknolojileri 
alanlarında Stevie, Brandon Hall, IDC gibi önde 
gelen ödül organizasyonlarında toplam 10 
ödüle layık görülmüştür.

Bi’Tıkla ile Yaygın Kağıtsız Satış
2019 yılında hayata geçirdiği Bi’Tıkla Online 
Satış’ın sağladığı teknolojik donanımlar 
sayesinde müşterilerine, başvuruları 
biyometrik imza ile onaylama imkânı sunan 
Avivasa, basılı evraklarla ilerleyen ve ortalama 
iki günü bulan başvuru-onay sürecini, online 

satışla 10 dakika gibi bir süreye indirmiştir. 
Avivasa Bi’Tıkla Online Satış Platformu’yla her 
100 bin sözleşme veya poliçe için toplamda 
2,6 milyon sayfa daha az kağıt kullanarak 
yaklaşık 26 bin m3 daha az su harcanmasını 
ve 313 ağacın kesilmesinin önüne 
geçmeyi hedeflemektedir. 2019 yılında İyi 
İhtimallerin Sigortası satışında kullanılmaya 
başlanan Bi’Tıkla Online Satış Platformu’nu 
pandemi sürecinde BES içinde kullanıma 
sunarak uzaktan kağıtsız satış sürecini 
yaygınlaştırmıştır.
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(**) Otomatik katılım hariç.
(***) Özel BES şirketleri arasında.

%26(*)
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Toplam 29,4 milyar TL(**) BES 
fon büyüklüğü ile Avivasa 
BES’te sektör lideridir.(***)

Avivasa, “iyi bir kurumsal vatandaş olmak” yaklaşımı doğrultusunda, 
pandemi süreci boyunca çalışanlarına, müşterilerine, acentelerine ve 
topluma yönelik özel aksiyonları ve projeleri hayata geçirmiştir.
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Avivasa Bi’Tıkla Online Satış Platformu’yla her 100 bin 
sözleşme veya poliçe için toplamda 2,6 milyon sayfa 
daha az kağıt kullanarak yaklaşık 26 bin m3 daha az 
su harcanmasını ve 313 ağacın kesilmesinin önüne 
geçmeyi hedeflemektedir.

Sektörde Bir İlk: İç Verimlilik Oranı 
Hesaplama
2020 yılında Stevie Ödülleri’nin “İnovatif İş 
Uygulamaları” kategorisinde Altın Ödül’e 
layık görülen Avivasa Mobil Uygulaması’nı 
müşterilerinin beklenti ve ihtiyaçları 
doğrultusunda sürekli geliştiren Avivasa, 
sektörde bir ilki gerçekleştirerek uygulamaya 
“İç Verimlilik Oranı” hesaplamasını eklemiştir. 
BES katılımcılarının fon getirilerini enflasyon 
oranına göre karşılaştırabilmelerini sağlayan 
bu hesaplama ile katılımcıların piyasa 
koşullarına göre kazançlarını karşılaştırma 
imkânı elde ederek BES’ten en yüksek verimi 
elde etmeleri amaçlanmaktadır.

Sigorta Teknolojileri Alanında Girişimcilik 
Desteği
Avivasa, sigorta sektöründe dijitalleşmeyi 
desteklemek hedefiyle, Türkiye’nin en 
büyük kuluçka merkezi olan İTÜ Çekirdek’in 
Insurtech Programı’na sponsor olmuştur. İTÜ 
Çekirdek Kuluçka Merkezi’ndeki yaklaşık 70 
girişimciye Mentörlük desteği veren Avivasa, 
program kapsamında iki girişime de hibe 
desteği vermiştir. İnovasyon ve dijitalleşme 
stratejisi doğrultusunda Türkiye Yapay 
Zeka Platformu ve BlockChain Türkiye ile iş 
birliklerini devam ettirmiştir.

İnsan ve Sürdürülebilirlik

Yaşlanma ve Yaşlılık Konusunu Ele Alan 
İlk Özel Şirket 
Avivasa, yaşlanma ve yaş ayrımcılığı 
çerçevesinde ortaya çıkan sorunları ele 
alan ve inisiyatif geliştiren ilk özel şirket 
konumundadır. Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
projesi Her Yaşta kapsamında, pandemi 
koşullarının getirdiği ihtiyaçları ve gündemi 
dikkate alıp bu süreçte artan “Yaş Ayrımcılığı” 
farkındalık çalışmalarını ve yaşlı vatandaşlara 
yönelik yardım projelerini hayata geçirmiştir. 

“Yaşı Yok” söylemli farkındalık kampanyası 
kapsamında dijital, yazılı ve işitsel bazında 
iletişim çalışmaları ve içerik ortaklıkları 
yaparak “hayatta yapabileceklerimizin yaşı 
yok” mesajını geniş kitlelere ulaştırmıştır. 

Çalışanlarına ve iş ortaklarına “yaş ayrımcılığı” 
konu online eğitimler düzenleyerek yaklaşık 
1.000 kişiye erişen Avivasa, Şirket içinde 
çalıştaylar ve gönüllülük çalışmaları 
düzenleyerek çalışana ve müşteriye dokunan 
süreçlerini yaş dostu hale getirmek için 
çalışmalara başlamıştır.

Kızılay ile iş birliği yapan Avivasa, pandemi 
kısıtlamaları nedeniyle temel ihtiyaçlarını 
gidermekte zorlanan yaşlı vatandaşların 
yaşadığı 3.000 haneye ulaşarak 1 aylık 
gıda giderlerini karşılayacak yardım paketi 
sunmuştur. Aralık 2020’de İstanbul, Ankara, 
İzmir ve Bursa’da belediyelerle iş birliği 
yaparak 65 yaş üstü olan 2.300 ihtiyaç 
sahibine gıda, sağlık ve hijyen paketi 

yardımında bulunmuştur. Kurulan Psikososyal 
Destek Hattı kapsamında, bir Geriatri uzmanının 
liderliğinde genç psikologlar tarafından bu 
bölgede yaşayan yaşlı vatandaşlar aranarak 
psikolojik destek sunulmaya başlanmıştır.

2021 Yılı Önceliklerimiz ve Sektörel 
Strateji

Geleceğe Bakış
Aksigorta, önümüzdeki dönemlerde de kârlı 
büyüme hedefinin paralelinde, daha fazla 
katma değer yaratmayı planlamaktadır. 
Şirket, 2021 yılında da müşteriyi odağa 
alarak, dijitalleşmeyi, teknolojiyi kullanarak 
sürdürülebilir büyümeye devam etmeyi 
amaçlamaktadır. Türkiye’nin dört bir yanındaki 
acenteleriyle var olan güçlü bağını pekiştirecek 
adımlar atmayı planlayan Şirket, şeffaf ve 
güvenilir bilançosu, güçlü sermaye yapısı, 
dengeli ürün ve kanal portföyüyle sürdürülebilir 
büyümesine devam edecektir. Teknolojinin 
ve dijitalleşmenin gücünü kullanarak 

10 ödül

Avivasa’nın 2020 yılı ödülleri
sigortacılık deneyimini farklılaştıracak 
projeler gerçekleştirmeyi planlamaktadır. 
Diğer marka ekosistemleri iş birlikleriyle yeni 
nesil sigortacılığı güçlendirerek, tüketicilere 
değer katan sigorta çözümleri üretmeye 
devam edecektir. Müşteri odaklı ürün ve 
hizmetlerle geleceği güvence altına almaya 
devam eden Aksigorta, dijital veriyi çağın en 
değerli varlığı olarak görerek, büyük veri, ileri 
veri analitiği, siber güvenlik, endüstriyel IoT, 
robotik iş gücü, yapay zekâ ve blokzinciri 
gibi yeni nesil teknolojilerin geliştirilmesine 
odaklanmasını sürdürecektir. Aksigorta, 2020 
yılında başlattığı ve toplumu geleceğin dijital 
dünyasının risklerine karşı bilinçlendirmek 
amacıyla yola çıktığı Dijital Güvenlik 
Platformu’nun yayılımını sağlayarak daha çok 
insana dokunmayı hedeflemektedir.

Avivasa, 2021 yılında da BES’te özel sektör 
şirketleri arasında fon büyüklüğü sektör 
liderliğini korurken Hayat Sigortası’nda 
sektör ortalamasının üzerinde büyümeyi 
sürdürmeyi hedeflemektedir. Müşterilerine 
finansal güvence sağlamanın ve müşteri 
odaklı hizmetler sunmanın yanı sıra sektörün 
sürdürülebilir büyümesi için yenilikçi 
iş modelleri ve projeler geliştirecektir. 
Dijitalleşmeyi ön planda tutmaya devam 
ederek ürün, hizmet ve süreçlerinde 
inovasyonu, teknolojiyi, sadeliği ve hızı 
esas almayı amaçlamaktadır. Bununla 
beraber 2017’den beri yatırım yaptığı 
kültürel gelişim odaklı çalışmalarına hız 
kesmeden devam eden Avivasa, çalışan 
bağlılığını ve memnuniyetini ön planda 
tutacaktır. Sürdürülebilirlik stratejisi 
doğrultusunda topluluk yatırımlarına önem 
veren Avivasa, Her Yaşta Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk projesi kapsamında yaşlılık ve 
yaş kavramlarına dair toplumda farkındalık 
ve bilinç oluşturacak projeler geliştirmeye 
devam edecektir.

TOPLAM HAYAT SİGORTASI PRİM ÜRETİMİNDE

%35 ARTIŞ İLE
Avivasa hayat ve ferdi kaza sigortasında toplam 
1.332 milyon TL prim üretmiştir.

Faaliyet alanı 
Bireysel emeklilik ve hayat sigortası

Faaliyette bulunduğu ülkeler
Türkiye

Bulunduğu il sayısı
81

Dijital hizmet kanalları
avivasa.com.tr ve Avivasa Mobil 
uygulama (iOS ve Android)

Dağıtım Kanalı
15 ilde bölge ve satış ofisi, 716 Akbank 
şubesi, 336 acente

Ürünler
BES ve Hayat Sigortası

Müşteri sayısı
2,4 milyon

Fon büyüklüğü
30,5 milyar TL(*)

Pazar payı ve konumu
%18,6 ile BES fon büyüklüğünde lider

Çalışan sayısı
1.386

Sabancı Holding iştirak oranı
%40,0

Web adresi
https://www.avivasa.com.tr

(*) Otomatik katılım dahil.
Veriler, 31.12.2020 tarihi itibarıyladır.

Finansal Hizmetler

Faaliyet alanı 
Hayat dışı sigortacılık faaliyetleri

Faaliyette bulunduğu ülkeler 
Türkiye

Bulunduğu il sayısı 
81

Dağıtım kanalı 
10 bölge müdürlüğü, 3 binden fazla 
bağımsız acente, 716 Akbank şubesi, 
102 broker ve 6 bine yakın anlaşmalı 
kurum

Dijital satış kanalları 
aksigorta.com.tr

Ürünler 
Yangın, Nakliyat, Kaza, Mühendislik, 
Tarım, Hukuksal Koruma, Ferdi Kaza, 
Sağlık, Trafik, Kasko, Alacak, Seyahat, 
Konut, Siber Güvenlik, Pati ve Kredi 
Sigortası, vb.

Müşteri sayısı 
3,3 milyon

Çalışan sayısı 
668

Toplam prim üretimi 
5.272 milyon TL

Sabancı Holding iştirak oranı
%36,0

Web adresi 
www.aksigorta.com.tr

Veriler, 31.12.2020 tarihi itibarıyladır.




