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Uitstekende resultaten
voor de verzekeringsgroep P&V in 2007
Brussel, 19 juni 2008. Voor de Belgische coöperatieve
verzekeringsgroep P&V was 2007 een uitstekend jaar. In zijn 100e jaar
verdubbelde de Groep in omvang door de overname van de
verzekeringsactiviteiten via het makelaarskanaal en de Employee
Benefits-activiteiten van ING Insurance België.
Bovendien tekende de Groep een geconsolideerde winst op van meer
dan 126 miljoen EUR.
Tijdens de Algemene Vergadering die vandaag plaatsvond, werd
beslist om het mandaat van Jacques Forest als Bestuurder en
Voorzitter van het Directiecomité te verlengen tot 2011.
P&V Verzekeringsgroep: een geconsolideerd zakencijfer van
1,571 miljard EUR
2007 zal door P&V vooral herinnerd worden om twee redenen. Ten eerste
vierde ze dat jaar haar 100e verjaardag. En ten tweede nam P&V vorig jaar
de verzekeringsactiviteiten via het makelaarskanaal en de Employee
Benefits-activiteiten van ING Insurance NV over.
Al de activiteiten van de Groep die via makelaars lopen, werden
ondergebracht onder het merk VIVIUM.
Door deze overname is de P&V Groep uitgegroeid tot de
6e verzekeringsgroep van België. VIVIUM is de 3e verzekeringsmaatschappij
die met makelaars werkt, waardoor ze een referentiepartner wordt voor de
makelarij.
In 2007 heeft de P&V Groep eveneens ten volle voordeel kunnen halen uit
de effecten van de herstructurering van het P&V Verzekeringen-verkoopnet
(exclusieve zelfstandige agenten) en uit de nieuwe synergieën die
voortvloeien uit de integratie van de activiteiten van VIVIUM.
./..

Het geconsolideerde zakencijfer bedraagt 1, 57 miljard EUR.
De winst bedraagt 126,4 miljoen EUR.
Ten opzichte van 2006 betekent dit een stijging van het resultaat met
73 miljoen EUR.
P&V en VIVIUM: een aantrekkelijk beleid van Winstdeelnames ten
voordele van de klant
Bij P&V Verzekeringen wordt een stijging van het incasso vastgesteld met
22 miljoen EUR naar 353 miljoen EUR. Deze is voornamelijk toe te
schrijven aan de verhoging van de activiteit Leven.
De toegekende winstdeelnames blijven op hetzelfde hoge peil als de
voorgaande jaren.
Bij VIVIUM zijn vergelijkingen tussen 2006 en 2007 door de overname en
fusietransacties moeilijk. Het incasso voor 2007 bedraagt 833 miljoen EUR.
In Leven is het belangrijk te melden dat meer dan 14,5 miljoen EUR
toegekend is aan het fonds voor winstdeelnemingen. De grootte van dit
bedrag vertaalt de wil om op dit vlak een aantrekkelijk beleid te voeren, in
het bijzonder voor de producten Universal Life.
Verlenging van het mandaat van Jacques Forest als Bestuurder en
Voorzitter van het Directiecomité
De Algemene Vergadering van de Operationele Entiteiten van de Groep
P&V heeft het mandaat van Jacques Forest als Bestuurder en Voorzitter van
het Directiecomité verlengd tot de Algemene Vergadering van 2011.
Op te merken valt dat een jury van het vakblad De Verzekeringswereld en
honderden mensen uit de sector onlangs Jacques Forest verkozen hebben
tot de verzekeringspersoonlijkheid van 2007.
Respect voor de keuze van de klant door de multimerken- en
multikanalenaanpak
De P&V Groep onderscheidt zich op de markt door een multimerken- en
multikanalenstrategie voor de distributie van zijn producten.
Wat betekent dat concreet voor België?

• De producten van P&V Verzekeringen worden verdeeld door
exclusieve agenten van P&V, alsook door de agenten van
Hamburg-Mannheimer Consulting in BOAR-verzekering.
• Een gespecialiseerd team commercialiseert vanuit het hoofdkantoor
de producten van P&V die zich tot de instellingen richten.
• De producten van VIVIUM, Piette&Partners (actief in Oost- en
West-Vlaanderen) en ARCES (gespecialiseerd in rechtsbijstand)
worden door makelaars verkocht.
• Producten van Actel worden verkocht zonder tussenpersonen,
hoofdzakelijk via internet en dealers van automerken.
In het Groothertogdom Luxemburg is de Groep actief via P&V Luxemburg
en op de Europese markt in vrije dienstverlening via Euresa-Life.

Geconsolideerde rekeningen - Groep
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