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P&V Verzekeringen neemt de
verzekeringsmaatschappij ING Insurance België over
en verstevigt haar positie op de markt van de
makelarij.
Brussel, 29 juni 2007. De Groep P&V heeft vandaag een akkoord bereikt
met ING betreffende de aankoop van de verzekeringsmaatschappij ING
Insurance NV. Deze laatste telt 840 personeelsleden en haalde in 2006
een zakencijfer van 699 miljoen EUR.
Aankoop door Belgische verzekeringsgroep P&V van ING Insurance
De aankoop van ING Insurance NV houdt de overname in van de
verzekeringsactiviteiten Leven en Niet-Leven, verspreid via een netwerk van
makelaars, en van de activiteiten Employee Benefits.
In 2006 bedraagt het premie-incasso hiervan 699 miljoen EUR.
Deze aankoop biedt aan de Groep P&V de mogelijkheid haar
multikanalenstrategie verder uit te bouwen. De Groep P&V krijgt bij deze
operatie toegang tot een belangrijk netwerk van makelaars met een sterke
penetratie in Vlaanderen.
De Groep P&V was al actief in de makelarij via PnP, Arces, VIVIUM en
VIVIUM-Life. Beide laatste maatschappijen zullen fuseren met ING
Insurance NV. De nieuwe maatschappij die hieruit zal ontstaan, zal verder
werken onder de naam VIVIUM.

VIVIUM: een stevige positie op de Belgische markt
Door deze operatie zal de positie van VIVIUM gevoelig verstevigd worden.
Het gemeenschappelijke incasso zou voor 2006 ongeveer 915 miljoen EUR
bedragen.
Hierdoor wordt VIVIUM de 3de makelaarsmaatschappij van het land.
De Groep P&V wordt de 6de verzekeringsgroep van het land.
Dit akkoord is getekend onder voorbehoud van de goedkeuring door de
bevoegde controle- en overheidsinstanties.
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Honderd jaar na haar oprichting is de Groep P&V uitgegroeid tot een sterke
en stabiele verzekeringsgroep die verschillende bedrijven overkoepelt.
P&V heeft enkele jaren terug gekozen voor een multikanalen- en
multimerkenstrategie. P&V werkt met een netwerk van exclusieve agenten.
VIVIUM, Piette&Partners en Arces, een bedrijf gespecialiseerd in juridische
bijstand, commercialiseren hun producten via de makelarij. Actel staat voor
directe verkoop en affiniteitenmarketing.
De Groep is eveneens actief in Luxemburg via P&V Luxemburg en
Euresa-Life.
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