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De P&V Groep wordt de nieuwe verzekeringspartner van PSA
Finance België
Brussel, 17 januari 2019 – PSA Finance België, de coöperatieve verzekeringsgroep P&V en Marsh
hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor het aanbieden van verzekeringen voor
Business-to-business (B2B) leasing en verhuur van auto’s op lange termijn.
All-in aanbod voor gebruikers van PSA-leasewagens
Voortaan zullen gebruikers die in het kader van hun contract met PSA Finance een autoverzekering
nemen, kunnen genieten van de jarenlange verzekeringsexpertise van de P&V Groep.
Meer dan een klassiek verzekeringspartnership
De P&V Groep heeft een sterke ervaring met partnerships in de automobielsector en is een pionier
op het vlak van telematica. P&V engageert zich als een duurzame partner die constructief meedenkt
en via co-creatie samen met zijn partners tot innovatieve oplossingen komt.
Samenwerken rond oplossingen voor nieuwe mobiliteitsuitdagingen
PSA positioneert zich als een mobiliteits-provider en niet louter een auto-constructeur, en heeft de
ambitie om op termijn de referentie-aanbieder van mobiliteitsdiensten te worden.
P&V wil de verzekeraar zijn voor nieuwe manieren van werken en samenleven, en mobiliteit is hier
een belangrijk onderdeel van. Véronique D’Haese (Directrice Sales B2B P&V) licht toe: “We kijken
ernaar uit om ons steentje bij te dragen aan de uitdagingen waar PSA Finance voor staat op het
vlak van evoluerende mobiliteitsbehoeften. We beschikken hiervoor vandaag al over een arsenaal
aan verzekeringsoplossingen, telematica en andere diensten, maar willen ook samen met PSA
Finance innoveren in functie van hun specifieke behoeften en die van de eindgebruiker.”
Dit partnership kwam tot stand in samenwerking met Marsh, die de relatie met de eindklant
behartigt. Luc Verbiest (Managing Director, Marsh): “Als partner van PSA sinds 2011, heeft Marsh
altijd de evolutie van PSA gesteund. Door dit nieuwe partnership met de P&V Groep zullen we beter
uitgerust zijn om PSA’s ambities voor 2030 te bereiken, dankzij de verenigbaarheid en performantie
van de IT-systemen van de drie partijen, in dienst van de eindbestuurder.”
Salima De Maurissens (Marketingdirectrice PSA Finance BELUX) “We zijn uiterst tevreden om dit
partnership met de P&V Groep op te starten. P&V is een echte referentiespeler op de markt dankzij
zijn professionalisme en zijn wil om te innoveren. De B2B-autosector is een zeer omvangrijke markt
voor PSA Finance. De sterke verhoging van onze penetratiegraad in B2B toont aan dat we onze
ambities kunnen waarmaken. De autoverzekering is zeker een belangrijke hefboom in de
onderhandelingen met onze klanten, het is daarom dat we met een partner werken die past bij ons
ambitieniveau.”
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Over de P&V Groep
De P&V Groep is een coöperatieve verzekeringsgroep die actief is in België en aan particulieren,
zelfstandigen, bedrijven en instellingen verzekeringsoplossingen aanbiedt. Dat gebeurt via verschillende
merken en distributiekanalen.
• De producten en diensten van P&V worden verdeeld via een netwerk van exclusieve agenten.
• Vivium biedt zijn verzekeringsoplossingen aan via onafhankelijke makelaars.
• PNP (Piette & Partners) werkt ook via zelfstandige verzekeringsmakelaars.
• De dienst Institutionele Klanten werkt rechtstreeks samen met klanten van de publieke en non-profit
sector en biedt oplossingen aan onder de merken P&V en Vivium.
• Het aanbod van Actel wordt op de markt gebracht via samenwerkingsverbanden met autofabrikanten.
• Arces biedt een rechtsbijstandverzekering aan en is actief via alle distributiekanalen van de P&V
Groep.

www.pv.be | www.vivium.be | www.arces.be

