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P&V verwerft deel van de activiteiten van Zurich Financial Services
in België en richt Vivium op
Brussel 13 februari 2004. Nadat de verschillende controle-instanties hun

goedkeuring gegeven hebben aan de akkoorden die de groep P&V (P&V) en
Zurich Fincial Services (Zurich) in oktober 2003 genomen hebben, heeft de
effectieve eigendomsoverdracht van de betrokken portefeuille plaats gehad
tussen de twee verzekeringsmaatschappijen.
Het akkoord : overdracht aan P&V van de activiteiten op de markt van
particulieren en KMO’s
Het akkoord houdt in dat P&V de activiteiten Niet-Leven van Zurich in België op de
markt van particulieren en KMO’s verwerft. Ook het geheel van de portefeuille
Arbeidsongevallen, Groepsverzekeringen en alle activiteiten Leven van Zurich in België
gaat over naar P&V. De overgedragen portefeuille vertegenwoordigde eind 2003
ongeveer 250 miljoen EUR.
Zurich blijft actief in België op de markt van de grote bedrijven, in de tak Niet-Leven
(Corporate Business) via Continental Europe Corporate.
Vivium en Vivium Life : twee maatschappijen specifiek gericht naar de makelarij
De overgedragen activiteiten worden ondergebracht in 2 aparte juridische entiteiten,
uitsluitend gericht naar de makelarij. Het personeel van Zurich dat bij de overgedragen
activiteiten betrokken is (400 personen) wordt werknemer bij de 2 hogergenoemde
Naamloze Vennootschappen.
Vivium en Vivium Life getuigen van het genomen langetermijnengagement van de P&V
groep als referentiepartner van de makelarij, en maken het ons mogelijk een
bedrijfscultuur gericht op de makelarij en de continuiteit in de relaties tussen de makelaar
en de verzekeringsmaatschappij te behouden. Beide maatschappijen zullen hierbij
kunnen steunen op de knowhow en expertise van het personeel van Vivium.
Dit akkoord, samen met de eerder afgesloten overeenkomst met ERGO, betekent voor
P&V een belangrijk sluitstuk van de multikanaalstrategie die enkele jaren terug

uitgetekend werd. Deze strategie, enkel geleid door objectieven op middellange termijn
werd uitgestippeld rekening houdende met enkel de Belgische context.

P&V een Belgische cooperatieve verzekeringsgroep
P&V is een Belgische cooperatieve verzekeringsmaatschappij opgericht in 1907. Het
premie-incasso van de groep bedroeg op 31 december 2003 ongeveer 505 miljoen EUR
(België en Luxemburg). Vanaf nu zal de groep haar producten verspreiden via een
netwerk van loontrekkende exclusieve agentschappen, via zelfstandige agentschappen,
een specifieke cel voor instellingen, rechtstreekse verkoop via Actel, het HMC netwerk
en dus ook voortaan ook door een belangrijk makelaarsnetwerk.
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