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JCR Eurasia Rating,
periyodik gözden geçirme sürecinde Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta A.Ş.’nin
Uzun Vadeli Ulusal Notunu ‘AA (Trk)/Stabil’,
Uluslararası Yabancı Para Notunu ve görünümlerini ise ‘BBB/Stabil’ olarak teyit etti.
JCR Eurasia Rating, periyodik gözden geçirme sürecinde Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta A.Ş.’yi yüksek derecede yatırım yapılabilir
kategoride değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notunu ve görünümünü ‘AA (Trk)/Stabil’ olarak teyit etmiştir. Şirket’in Uzun Vadeli
Uluslararası Yabancı ve Yerli Para Not ve görünümleri ‘BBB/Stabil’ olarak teyit edilmiş olup detayları diğer notlarla birlikte aşağıda
gösterilmiştir:
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu
Uzun Vadeli Ulusal Notu
Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para
Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu
Kısa Vadeli Ulusal Notu
Desteklenme Notu
Ortaklardan Bağımsızlık Notu
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Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta A.Ş. (bundan böyle Şirket ya da Acıbadem Sigorta) Türkiye Hazine Müsteşarlığı düzenlemeleri kapsamında
hayat sigortası şirketi olarak kurulmuş olup, başta kapsamlı sağlık sigortası ürünleri olmak üzere hayat ve ferdi kaza sigortası ürünleri
sunmaktadır. Türkiye sigortacılık sektöründe sağlık sigortası ürünleri branşında uzmanlaşmış tek şirket olan Acıbadem Sigorta, prim üretimi
bazında sektörün en büyük ikinci oyuncusudur. Şirket’in müşteri tabanı ağırlıklı olarak Türkiye’de faaliyet gösteren yerli ve yabancı kurumsal
müşteriler olmakla birlikte bireysel müşteri kanalında da büyüme devam etmektedir.
Acıbadem Sigorta 2013 yılından beri Malezya Hükümetinin sahip olduğu fonların stratejik yönetimini sürdüren Khazanah Nasional Berhad’ın
bünyesinde yer alan sigorta holding şirketi Avicennia Capital Sdn Bhd’nin bağlı ortaklığı konumundaki Burau Ventures Sdn Bhd’ın iştiraki
konumundadır. Mehmet Ali Aydınlar, şirket hisseleri üzerindeki azınlık payını 2016 yılının Eylül ayında ana ortağa devretmiştir. 19 ülkede 30
milyar doların üzerinde yatırımları bulunan Khazanah, Türkiye’de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ana hissedarı olup Türkiye’nin önde gelen
özel sağlık hizmeti sağlayıcısı olan Acıbadem Sağlık Yatırımları Holding’in %75 hissesine sahiptir.
Acıbadem Sigorta, sektördeki uzun süreli faaliyet geçmişinin ve sağlık branşında sunduğu hizmetlerdeki uzmanlığının sağladığı iş ortaklıkları ile
pazardaki payını genişletmeyi başarmıştır. Sigorta branşları arasında tek bir üründe yoğunlaşması fiyat rekabetinin yoğun olduğu bir ortamda
Şirketi hasar talebindeki dalgalanmalara daha çok maruz bırakmakla birlikte, Acıbadem Sigorta’nın esnek ve dirençli bilanço yapısı tazminat
taleplerinin yanı sıra sigorta şirketlerini reasürör konumunda olmasından kaynaklı riskleri üstlenebilecek kapasiteye sahiptir. Müşteri tabanının
genişlemesinin sonucu olarak ödenen aracı ve acente komisyonları toplam prim içerisinde artış göstermekle birlikte Şirketin nihai karlılık
göstergeleri güçlü yatırım gelirleri ile beraber sektör ortalamasının üzerinde performans göstermiştir. Genişleyen dağıtım kanalları, varlık
kalitesi, sağlık branşında sahip olduğu know-how, köklü ve büyüyen müşteri tabanı, güçlü ortaklık yapısı ve geniş tecrübeye sahip üst yönetimde
sergilenen istikrar Acıbadem Sigorta’nın gelecek projeksiyonlarının öngörülebilirliğini arttırarak AA seviyesindeki yatırım yapılabilir ulusal notun
ve BBB seviyesindeki uluslararası yabancı ve yerli para notlarının teyit edilmesinde ana hususlar olarak dikkate alınmıştır. Genel ekonomik
koşullardaki gelişmelerin ve düzenleyici otoritelerin aldıkları kararların sağlık sigortası hizmetleri üzerindeki etkileri, Şirket’in teknik karlılık
göstergelerindeki trend ve iş ortaklıkları ile genişleyen faaliyet hacminin finansal sonuçlar üzerindeki etkisi yakından izlenecek konular
arasındadır.
Acıbadem Sigorta’nın ana hissedarı konumundaki Khazanah Nasional Berhad’ın ve yapısındaki diğer grup şirketlerinin ihtiyaç halinde finansal
güçlerinin yeterliliğine bağlı olarak uzun vadeli likidite ve öz kaynak temin edebilecek yeterli arzuya ve ayrıca etkili operasyonel destek sunma
deneyimine sahip oldukları dikkate alınarak desteklenme Notu JCR Eurasia Rating notasyonu içerisinde (2) olarak teyit edilmiştir. JCR Eurasia
Rating olarak, ortaklarından herhangi bir destek sağlanıp sağlanamayacağına bakılmaksızın, Şirket’in pazar payındaki artış, likit varlık yapısı,
organizasyonel etkililiği, finansal dirençliliği, stratejik iş ortaklıkları ve esnek bilanço yapısı dikkate alındığında piyasadaki mevcut etkinliğini
devam ettirmesi kaydıyla bilançosunda üstlendiği yükümlülükleri yönetebilecek yeterli deneyim ve altyapıya ulaştığı kanaatine ulaşılmıştır. Bu
kapsamda Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta A.Ş.’nin Ortaklardan Bağımsızlık Notu (AB) olarak belirlenmiştir.
Derecelendirme neticeleriyle ilgili daha fazla bilgi Kuruluşumuzun http://www.jcrer.com.tr adresinden sağlanabilir veya Kuruluşumuz
analistlerinden Sn. Abdurrahman TUTĞAÇ ile iletişim kurulabilir.
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