
 
 

Persbericht  
 

Uco Vegter nieuwe CEO van Eureko Sigorta 
 
Zeist, 6 november 2019 – Uco Vegter is benoemd tot Chief Executive Officer van Eureko Sigorta, 
dochteronderneming van Achmea in Turkije. Hij volgt Can Akın Çağlar op, die dit voorjaar is 
teruggetreden. Vegter heeft de functie van CEO sindsdien waargenomen.  
 
Uco Vegter werkte sinds begin 2015 als managing director bij Achmea Internationaal. In die functie 
was hij verantwoordelijk voor alle buitenlandse activiteiten van Achmea, waaronder Eureko Sigorta.  
 
Willem van Duin, voorzitter Raad van Bestuur van Achmea: “Wij zijn blij dat de nieuwe CEO van 
Eureko Sigorta uit eigen gelederen komt. Daarmee kan de ingezette strategie uitstekend worden 
voortgezet. Wij wensen Uco veel succes in Turkije.” 
 
Eureko Sigorta is een innovatieve Turkse verzekeraar, die schade- en ziektekostenverzekeringen 
aanbiedt via het bankkanaal en rechtstreeks aan particulieren en zakelijke klanten. Eureko Sigorta 
werd opgericht in 1989 en is een toonaangevende bankverzekeringsmaatschappij door de 
samenwerking met Garanti Bank. www.eurekosigorta.com.tr 
 
 

 
 
Voor meer informatie: 
 
Media:        Investor Relations: 
Marco Simmers      Hans Duine  
06 – 53 43 87 18     06 - 82 10 50 97 
marco.simmers@achmea.nl     hans.duine@achmea.nl 
 
 
Over Achmea 
Achmea is het coöperatieve moederbedrijf van bekende verzekeraars, zoals Centraal Beheer, Interpolis en 
Zilveren Kruis. Samen vormen zij de grootste verzekeringsgroep van Nederland (ongeveer 14.000 
medewerkers). Achmea heeft een coöperatieve achtergrond waarbij de belangen van klanten, partners, 
medewerkers en aandeelhouders in balans zijn. Klanten van Achmea legden in 2018 circa €20 miljard aan 
premiegeld in. Achmea is in Nederland marktleider op het gebied van schade- en zorgverzekeringen. Ook biedt 
het inkomensverzekeringen en met het Centraal Beheer APF een goed inkomen voor later. De 
vermogensbeheerder Achmea Investment Management heeft ruim €142 miljard aan assets under management. 
Via onder meer Centraal Beheer en Woonfonds biedt Achmea hypotheken. Naast Nederland is Achmea ook 
internationaal actief in Turkije, Griekenland, Slowakije, Australië en Canada. www.achmea.nl 
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