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Güvenlik sunan ürünler her şey-
den önce güvenilir olmalıdır ve 
SOC, dünyanın önde gelen sigor-
talarını geniş bir yelpaze içeri-
sinde 63 yıl boyunca geliştirerek 
ürünlerine olan güveni artırmıştır.

Dünyada fiili olarak zamanın 
ilk standart sargılı tel eleman-
lı sigortasının geliştirilme-
sinden, kendi kategorisinde 
dünyanın en küçük değerine 
sahip sigortası olan MCF3’e 
(ortada sağda) 
kadar şirket, 
yenilik için her 
zaman çaba 
göstermiştir. 
İleri görüşlü tutu-
mu ile SOC, müşterilerinin 
ihtiyaçlarına göre özel sigor-
talar üretebilmektedir. Başkan 
Kayoko Arikawa, “Katı özel-
liklere sahip sigortaların yanı 
sıra daha yüksek voltaj, akım 
ve çok daha yüksek basınçlı 
kullanımlar için de sigortalar 
sunabiliriz” diyor. 

Özelleştirilmiş çözümlere 
olan bu bağlılık, 1990’ların 
ortalarından bu yana Mitsu-
bishi Motors için dünyanın ilk 
seri üretim elektrikli araç se-
risi olan i-MiEV’de kullanılan 
sigortaların geliştirilmesine 

yol açtı. Bu nedenle SOC’nin 
yüksek performanslı sigorta-
ları, elektronik araç devrimi hız 
kazanırken milyonlarca kişiye 
güvenlik sunma gücüne sahip. 

Arikawa şu açıklamada bu-
lundu: “Mühendislerimiz, en iyi 

sigorta tasarım türünü ge-
liştirmeyi kapsayan 

ilk aşamadan 
itibaren oto-
motiv sektö-

ründeki müş-
terilerimizin mühendisleriyle 
yakın bir şekilde çalışmakta-
dır.” Ve bu sigortalar müşte-
rinin ihtiyaçlarına göre hem 
standartlaştırılabilir hem de 
özelleştirilebilir.

SOC’nin Ar-Ge ekibi, sigor-
taların boyutunu küçültmenin 
önemini anlıyor ve şirket, tasa-
rımlarını mümkün olduğunca 
modern hale getirmeye çalışı-
yor, böylece müşterilerine re-
kabet avantajı sağlıyor. Japon 
sigorta lideri olarak SOC’nin 
başarısı, şirketin Singapur, 

Hollanda ve Amerika Birleşik 
Devletleri’ndeki ofisleri ile 
küresel olarak genişlemesi-
ni sağladı ve şirket, test ola-
naklarını müşteri kullanımına 
sunma konusunda eşsiz bir 
yeteneğe sahip.

SOC’nin elektrik devrelerini korumak için her çeşit ürüne yönelik sigorta yaratma 
konusundaki büyük geçmişi, müşterilerinin kişiye özel güvenli çözümler sunan 
şirkete karşı duyduğu güvene yansımaktadır.

Sigorta liderinin hedefinde elektrikli araçlar var

“Müşterilerimizi 
olası tehlikelerden 
koruyoruz; ilgi odağımız 
güvenlik olduğu için 
kaliteye büyük önem 
verilmektedir.”
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