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ŞİRKET

Neova Sigorta Genel Müdürü Özgür Koç:

Yeni ürünler
çıkaracağız
tüketicinin

dikkatini
çekeceğiz
Neova Sigorta Genel Müdürü
Özgür Koç, 2012'de yüzde 33
büyümeyi, hem teknikte, hem
de toplamda kâra geçmeyi
beklediklerini belirterek, “Yeni
yılda sektörde ilk defa duyacağınız bir kaç ürün çıkartarak
tüketicinin dikkatini çekmeyi
planlıyoruz" dedi.
Hayatdışı sigorta sektörü 2010 yılına göre bir
miktar daha iyiye doğru gitse de traﬁk ve
kasko sigortalarındaki yüksek zarardan
ötürü çok iyi bir yıl geçirmedi.
Çok değil iki yıl önce kurulan fakat kısa
zamanda büyük başarılara imza atan
Neova Sigorta’nın Genel Müdürü Özgür Koç
da "Ülkenin genel ekonomik durumundaki
büyüme sigorta sektörüne de üretim
tarafında yansıdı ve sektör yüzde 20'nin
üzerinde büyüdü. Ancak bu büyüme
kârlılığa maalesef yansımadı" diyor.
Rezervlerde yeni düzenleme yapılmasını
beklediklerini, bunun bir miktar rahatlama
sağlayacağını fakat bir süre sonra tekrar
zarar üretileceğini söyleyen Koç, "Özetle 2011
sonunda hem teknik tarafta, hem de mali
tarafta daha iyi sonuçlar olacak, ancak
toplamda tatmin edici bir iyi sonuç
beklemiyorum" şeklinde konuşuyor.

En önemli problem traﬁk sigortası
"2012 için genel ekonomik büyümede
beklenen yavaşlama sigorta sektörüne de
üretim tarafında yansıyacak" diyerek
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uyarıda bulunan Koç, şu tespitleri
yapıyor: "Reasürans maliyetlerinde de
bir miktar artış olacağını düşünürsek
teknik kârlılık 2011 yılının pozitif
etkisiyle dengelenecek ve geçmiş yıla
benzer bir sonuç ortaya çıkacaktır diye
düşünüyorum. Mali tarafta getiri
oranlarının göreceli olarak bir kaç puan
artması olumlu, ancak teknik taraftaki
açığı kapatmaya yeterli olmayacak.
Sektörün en önemli
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problemi traﬁk sigortası. Sektör buradaki
problemi çözemediği sürece kârsızlık ve
ﬁyat odaklı rekabet devam edecektir."

Yeni hedef müşteri portföyünde derinleşmek
Sektörde bu gelişmeler yaşanırken
Neova ise emin adımlarla ilerliyor.
"Neova'nın bu 2. yılı. Bizim stratejik
plandaki hedeﬁmiz önce altyapıyı kurmak
ve genişlemek, bunda sonraki
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süreçte de derinleşmek olarak
özetlenebilir" diyor Koç.
İkinci yılın sonunda 420 acente/
broker, toplam 470 şubeli 3 tane katılım
bankasıyla 5 bölge müdürlüğünde
faaliyet gösterdiklerini ifade eden Koç
şunları söylüyor: "Dolayısıyla altyapı ve
dağıtım kanallarında genişleme ve
çeşitlilik olarak hedefimize fazlasıyla
ulaştığımızı ve ciddiye alınan bir şirket
haline geldiğimizi rahatlıkla
söyleyebilirim. Bundan sonraki
hedefimiz ise kanallarımızdaki çeşitliliği
artırmak ve cari kanallarımızda ve
müşteri portföyümüzde derinleşmek
olacak".

Dağıtım kanalı çeşitlenecek
Koç, Neova'nın yeni yıl beklentilerini
ve stratejilerini ise SİGORTALI ile şöyle
paylaşıyor: “2012 yılında % 33 büyümeyi
ve 3. yılımızda hem teknikte, hem de
toplamda kâra geçmeyi bekliyoruz. Bu
hedefe yönelik stratejimiz ise az önce
de ifade ettiğim gibi hem dağıtım kanalı
çeşitliliğini artırma, hem de derinleşme
şeklinde olacak. Yeni yılda sektörde ilk
defa duyacağınız bir kaç ürün
çıkartarak tüketicinin dikkatini
çekmeyi planlıyoruz.”

