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P&V verwerft een belangrijk deel van de activiteiten
van Zurich Financial Services in Luxemburg
Brussel en Luxemburg, 2 november 2004. Na goedkeuring door de controleinstanties verwerft de Groep P&V (P&V) vrijwel het geheel van de Luxemburgse
activiteiten van Zurich Financial Services (Zurich).
Overname van de plaatselijke activiteiten Niet-Leven
Het akkoord betreft de aankoop, door P&V, van de activiteiten Niet-Leven van Zurich
op de markt van de particulieren en KMO’s in het Groothertogdom Luxemburg. De
overgedragen portefeuille vertegenwoordigt een totaal incasso van circa 25 miljoen EUR.
P&V zal deze activiteiten in haar Luxemburgs filiaal onderbrengen. Een vijftigtal
medewerkers van Zurich worden eveneens overgenomen. Voortaan bekleedt P&V de 4e
plaats op de Luxemburgse markt.
Overname van zowel de plaatselijke als de internationale activiteiten Leven
De overname behelst ook de totaliteit van de activiteiten Leven op de plaatselijke markt
en een aanzienlijk deel van de internationale activiteiten van Zurich Eurolife. De
contracten in kwestie worden respectievelijk overgenomen door het filiaal van P&V en
Euresa Life, de Luxemburgse dochtermaatschappij van P&V, die zich specialiseert in de
activiteiten in vrije dienstverrichting.
Zurich blijft in Luxemburg actief op de markt van de grote ondernemingen en
multinationals.
De akkoorden tussen P&V en Zurich over de Belgische en Luxemburgse
markten zijn volledig rond
De overname van de betrokken Luxemburgse portefeuilles betekent het sluitstuk van het
globale akkoord dat op 24 oktober 2003 tussen P&V en Zurich gesloten werd en dat het
geheel van de Belgische en Luxemburgse activiteiten betrof.

Reeds op 12 februari 2004 werd het akkoord voor de Belgische markt effectief. Hierdoor
verwierf P&V de activiteiten Niet-Leven van Zurich op de Belgische markt van de
particulieren en KMO’s. Ook het geheel van de portefeuilles Arbeidsongevallen,
Groepsverzekering en alle activiteiten Leven van Zurich in België gingen over naar P&V.
De aldus overgedragen Belgische portefeuille was eind 2003 goed voor een incasso van
meer dan 250 miljoen EUR.
Deze overgenomen Belgische activiteiten worden voortaan beheerd door twee
afzonderlijke juridische entiteiten : VIVIUM en VIVIUM-LIFE.
P&V : een speler op de Belgische, Luxemburgse en Europese markten
P&V is een Belgische coöperatieve verzekeringsmaatschappij, die sedert 1907 actief is op
de Belgische markt en sinds 1971 op de Luxemburgse markt. Op 31 december 2003
bedroeg het premie-incasso ongeveer 755 miljoen EUR.
De groep verspreidt haar producten in België via een netwerk van loontrekkende
exclusieve agenten, via zelfstandige agenten en een specifieke cel voor de instellingen.
De directe verkoop verloopt via Actel. Het HMC netwerk verspreidt de BODRproducten van P&V. Vivium, Vivium-Life en PnP verspreiden hun producten via de
makelaars.
Het filiaal in het Groothertogdom Luxemburg werkt met een verkoopapparaat van
bezoldigde en zelfstandige agenten en beschikt nu tevens over een makelaarskanaal.
De internationale activiteit is voorbehouden aan Euresa Life, die haar producten in vrije
dienstverrichting in alle landen van de Europese Unie aan de man brengt door
bemiddeling van gespecialiseerde financiële instellingen.
Met de nieuwe medewerkers bereikt het totale personeelsbestand van P&V in
Luxemburg 200 personen, voor een totaal incasso dat geraamd wordt op 200 miljoen
EUR eind 2004.
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