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Achmea benoemt Caspar van Haaften tot CFO bij Eureko Sigorta Turkije
Istanbul / Zeist – Achmea heeft Caspar van Haaften benoemd tot Chief Financial Officer (CFO) van zijn
Turkse verzekeringsactiviteit Eureko Sigorta. Van Haaften volgt per 1 oktober 2017 Constantino
Mousinho op, die de rol gaat vervullen van Director of Finance and Strategy bij Achmea International.
Van Haaften heeft een brede ervaring in de internationale financiële en verzekeringssector en was tot
voor kort werkzaam als CFO van Graydon Holding N.V. Daarvoor werkte Van Haaften onder meer vier
jaar voor Aviva in Frankrijk en daarvoor drie jaar voor Aviva in het Verenigd Koninkrijk. Ook werkte hij
ruim zes jaar bij Delta Lloyd in België.
Uco Vegter, managing director van Achmea International, is blij met de benoeming van Van Haaften.
“Caspar heeft een stevige financiële achtergrond en heeft al in Turkije gewerkt, onder meer voor de
Britse verzekeraar Aviva. Hij is bekend met de Turkse cultuur en ook staat hij bekend als iemand die
vernieuwing brengt binnen de financiële sector. Hij past goed bij onze ambities en die van onze Turkse
collega’s. Ik wens Caspar veel succes als de nieuwe CFO van Eureko Sigorta.”
Vanaf 1 oktober 2017 bestaat de directie van Eureko Sigorta uit Can Akın Çağlar (General Manager),
Caspar van Haaften (Chief Financial Officer), İbrahim Süha Çele, İsmet Güngör en İlker Arabacı.

Over Eureko Sigorta
Eureko Sigorta is actief in de Turkse verzekeringsmarkt en biedt voornamelijk schade- en zorgverzekeringen. Het
heeft een focus op het bancaire kanaal in samenwerking met haar Turkse strategische partner Garanti Bank, de op
één na grootste private bank in Turkije. Daarnaast wordt gewerkt met aangesloten intermediairs en is recent een
sterk groeiend online distributiekanaal gestart. Verzekeringen worden aangeboden aan zowel particuliere klanten,
het MKB als aan grote zakelijke klanten. In 2016 steeg de bruto premieomzet bij Eureko Sigorta naar €368 miljoen
met name in het schadesegment, met onder meer motor casco en woonverzekeringen, waar aan marktaandeel
wordt gewonnen. Meer informatie: https://www.eurekosigorta.com.tr/en
Over Achmea
Achmea is in 1811 opgericht en is uitgegroeid tot de grootste verzekeraar van Nederland. In de thuismarkt is
Achmea marktleider op het gebied van schadeverzekeringen en zorgverzekeringen. Over de eerste zes maanden
van dit jaar behaalde de groep een nettowinst van €171 miljoen en een totale bruto premieomzet van circa 17
miljard euro, bij een onverminderd sterke solvabiliteitsratio van 185%. De groep biedt verder
inkomensverzekeringen, levensverzekeringen, pensioendiensten en hypotheken. Vermogensbeheerder Achmea
Investment Management heeft meer dan 117 miljard aan assets under management. Internationaal is Achmea
actief in Turkije, Griekenland, Ierland, Australië en Slowakije. Alle Achmea-verzekeraars hebben veel kennis van hun
lokale markt en klanten. Meer informatie: www.achmea.com
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