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Akkoord tussen P&V en ERGO wordt effectief
Brussel, 15 januari 2004. Nadat de verschillende controle-instanties hun

goedkeuring gegeven hebben aan de akkoorden die P&V Verzekeringen en
ERGO in oktober 2003 genomen hebben, vond vandaag de effectieve
eigendomsoverdracht plaats tussen de twee verzekeringsmaatschappijen.
Hierdoor kunnen de genomen afspraken uitgevoerd worden.
Ter herinnering :
- P&V neemt de schadeverzekeringsportefeuille van Hamburg-Mannheimer
België (HM N.V.) over met uitzondering van de contracten Individuele
Ongevallen.
- P&V voert de run-off uit van de schadeverzekeringsactiviteit van de Belgische
Leeuw (BLB).
- P&V neemt de ERGO verzekeringsmaatschappij Piette&Partners (PNP) over
- Het distributienetwerk van Hamburg-Mannheimer Consulting (HMC) zal de
producten Niet-Leven van P&V (met uitzondering van de takken
Hospitalisatie, Juridische Bijstand en Individuele Ongevallen) verdelen.
Het totaal overgedragen premie-incasso bedraagt 34 miljoen EUR

Distributie van de P&V producten Niet-Leven door HMC
Het netwerk van de ERGO onderneming HMC zal vanaf nu via haar agentschappen de
schadeverzekeringsproducten van P&V verkopen.
P&V wil met deze samenwerking haar verkoopstrategie via diverse distributiekanalen verder
ontwikkelen en haar positie op de Belgische schadeverzekeringsmarkt verstevigen.
Overname door P&V van de schadeverzekeringsportefeuille van HamburgMannheimer N.V.
De schadeverzekeringsportefeuille van Hamburg-Mannheimer N.V. wordt, met uitzondering
van de producten Individuele Ongevallen, aan P&V overgedragen. Deze transactie zal geen
gevolgen hebben voor de klanten. Alle rechten en plichten worden door P&V overgenomen.
Bij vervaldag zullen de klanten de mogelijkheid aangeboden krijgen om naar de P&V producten
over te stappen, die door de consumentenorganisaties uitstekend beoordeeld worden.

Beheer in run-off van de portefeuille schadeverzekering van BLB
P&V zal het beheer en de afhandeling van de run-off van de BLB
schadeverzekeringsportefeuille uitvoeren. Bovendien heeft P&V 9 ex-medewerkers van BLB in
dienst genomen.

Overname door P&V van de verzekeringsmaatschappij Piette&Partners (PNP)
P&V neemt de integraliteit van de aandelen van PNP over. De maatschappij met zetel in
Kortrijk is voornamelijk actief in Oost- en West-Vlaanderen en heeft een premie-incasso van
12,3 miljoen EUR. PNP zal haar nichestrategie op haar thuismarkt onverminderd verder zetten
vanuit haar zetel in Kortrijk. Voor de groep P&V betekent deze overname een grotere
aanwezigheid op de Vlaamse markt.

De groep P&V
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). Voor het
ogenblik verspreidt P&V haar producten via een netwerk van loontrekkende exclusieve agentschappen,
via zelfstandige agentschappen, een beperkt aantal makelaars, een specifieke cel voor instellingen en via
Actel (rechtstreekse verkoop)
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