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ŞEMSİYE I RÖPORTAJ

Sektör ‘trafik sarmalı’ndan çıkıp
yeni ürünlere yatırım yapmalı
Trafik sigortasının, diğer branşların gelişmesini engellediğini belirten Gulf Sigorta
Genel Müdürü Süleyman Sağıroğlu, “Sektör, hem yeni ürünlere hem de değişik
kanallara yatırım yapmalı. Trafik, idare edilebilecek bir düzeye gelirse, sektörün de
farklı ürünlere yoğunlaşacağını düşünüyorum” diyor.
ALP SÜER
TÜRKİYE’DE zorunlu trafik sigortasında
12 Nisan’da başlayan ‘tavan fiyat’ uygulamasından tüketici memnun. Ancak, sigorta şirketleri gerek primlerin düşecek olması, gerekse sektörün trafik branşında yeniden zarar beklentisi nedeniyle rahatsız.
Türk sigorta sektörünün hayat dışında
(elementer) faaliyet gösteren yeni oyuncularından Gulf Sigorta’nın Genel Müdürü
Süleyman Sağıroğlu, Türkiye’de trafik sigortasının, diğer branşların da gelişmesini engellediğini söylüyor.
Türkiye’de trafik sarmalından çıkılamadığını ifade eden Sağıroğlu, “Halbuki sektörde özel sağlık, tamamlayıcı sağlık, ferdi kaza, seyahat sağlık, konut gibi çok sayıda ürün var. Sigorta sektörü hem yeni
ürünlere hem de değişik kanallara yatırım
yapmalı. Ancak, trafik buna izin vermiyor.
Önümüzdeki dönemde trafik, idare edilebilecek bir düzeye gelirse sektörün de farklı ürünlere yoğunlaşacağını düşünüyorum” diyor.

Gulf Sigorta olarak Türk
müteahhitlerin yanındayız

Yüksek zarar olursa esneklik gelir

Tavan fiyat uygulamasında, asıl fedakarlığı sigorta sektörünün yaptığını belirten
Sağıroğlu, buna karşın, düzenlemenin ilk
haline göre daha iyi olduğunu ve geriye dönük prim iadesi olmamasının ise olumlu
olduğunu söylüyor.
Uygulamanın, sektöre etkisini konuşmak
için daha çok erken olduğunu belirten Sağıroğlu, şunları söylüyor:
“Şirketler bu konuda önlemlerini almaya başladı. Ayrıca, şirketlere her ay yüzde
1 fiyat artırma imkanı tanındı. 8-10 ay sonra fiyatlar bir dengeye gelebilir. Bazı şehirlerde kârlılık ihtimali de var. Ancak, sektör geneli itibariyle zarar gözüküyor. Yüksek zararlar çıkmaya başlarsa bir esneklik
getirileceğini düşünüyorum. Hatta aracı
kullanan bireyin sigortalı olacağı İngilte30

Süleyman Sağıroğlu

re Modeli de gündeme gelebilir.”

Gulf Sigorta ile AIG birleşiyor

Gulf Insurance Group (GIG) bünyesindeki Gulf Sigorta ile AIG Sigorta’nın birleşme işlemlerinin 30 Haziran’a kadar tamamlanması bekleniyor. Yeni şirketin Genel
Müdürlüğünün de 1 Temmuz’dan itibaren
Ümraniye’deki Akkom binasına taşınması
planlanıyor. İki şirket arasındaki birleşme
ile ilgili olarak da düşüncelerini aldığımız

Süleyman Sağıroğlu, Gulf
Sigorta’nın yüzde 90
hissesine sahip olan Gulf
Insurance Group’un faaliyet
gösterdiği ülkelerde iş yapan
Türk müteahhitlerin de Gulf
Sigorta’nın hedef kitlesi
arasında yer aldığını söylüyor.
Sağıroğlu’nun verdiği bilgilere
göre, şirket Ortadoğu ve
Körfez ülkelerindeki Türk
müteahhitlerin yatırımları ile
ilgili iyi bir partner olmayı
hedefliyor. Ayrıca söz konusu
ülkelerdeki yatırımcıların da
Türkiye’deki yatırımlarının
sigortalanmasına çalışacak.
Sağıroğlu, “Daha önce yangın
ve mühendislik branşlarında
piyasa oyuncusu değildik.
Şimdi daha fazla bu
branşlarda üretim yapacağız.
GIG’nin faaliyet gösterdiği ve
aralarında Mısır, Cezayir,
Kuveyt, Ürdün gibi ülkelerin
de yer aldığı 11 ülkede yapılan
projelerde inşaat,
mühendislik, nakliyat,
sorumluluk gibi sigortaları
yapacağız” diyor.

Sağıroğlu, iki şirketin çakışan pozisyonlarının az olduğunu vurgulayarak, “Birleşmenin,
en az sorunlu birleşme olacağını düşünüyorum” diyor. Sağıroğlu’nun verdiği bilgilere
göre, Gulf Sigorta önümüzdeki dönemde hayat dışında (elementer) dengeli bir branş dağılımı izleyecek. Öncelikle seyahat sağlık, ferdi kaza, sorumluluk gibi ihtisas sahibi oldukları branşlarda büyümeyi hedefleyen şirket,
inşaat sigortaları ve oto sigortalarında da üretimini artırmayı hedefliyor.

