PERSBERICHT
De P&V Groep rondt de acquisitie van Private Insurer af en
verstevigt daardoor haar positie op de markt van tak 23levensverzekeringen
Brussel, 8 juni 2020. Na goedkeuring van de Nationale Bank en de Belgische
Mededingingsautoriteit heeft de P&V Groep de transactie afgerond waarmee ze de
totaliteit van de aandelen van Private Insurer verwerft. Private Insurer telt 18
personeelsleden en haalde in 2019 een premie-incasso van 85 miljoen EUR.
P&V Groep versterkt aanbod tak 23-producten
De operatie houdt de overname in van alle activiteiten van Private Insurer, haar
portfolio en haar producten, die verspreid worden via een netwerk van professionele
financiële tussenpersonen. In 2019 bedroeg het premie-incasso van Private Insurer
85 miljoen EUR. De P&V Groep behaalde in 2019 wat betreft tak 23 producten
(levensverzekeringen gekoppeld aan beleggingsproducten) een incasso van 23
miljoen EUR.
Dankzij deze overname biedt de P&V Groep een breder gamma van tak 23producten aan haar klanten aan, via het merk Private Insurer. Op termijn zullen deze
producten worden verdeeld via het makelaarsnetwerk onder de naam Vivium. De
P&V Groep zal met deze acquisitie ook specifieke expertise en know-how in huis
halen om haar aanbod van tak 23-producten uit te bouwen, dat vandaag naar
klanten wordt verdeeld via het makelaarsnetwerk onder het merk Vivium en via het
agentennetwerk onder de merknaam P&V.
Hilde Vernaillen, CEO van de P&V Groep: “De overname van Private Insurer past in
de strategie van de P&V Groep om haar klanten een hoogwaardig gamma
verzekeringsproducten aan te bieden om zijn of haar aanvullend pensioen op te
bouwen of vermogen te beheren op een gediversifieerde manier. Dankzij de
afronding van deze transactie zal de P&V Groep haar aanbod
levensverzekeringsoplossingen in tak 23 kunnen uitbreiden, en deze aan klanten
aanbieden op maat van zijn of haar behoeften.”
Private Insurer: Belgische tak 23-levensverzekeraar sinds 2004
Private Insurer is een Belgische levensverzekeraar met een klemtoon op tak 23
producten, opgericht in 2004. Private Insurer verdeelt haar
levensverzekeringsoplossingen uitsluitend via professionele financiële
tussenpersonen, verzekeringsmakelaars, financiële planners,
vermogensbeheerders, privébanken en family offices.
Met haar digitale platform biedt Private Insurer toegang tot diverse banken, meer
dan 30 vermogensbeheerders en bijna 500 beleggingsfondsen van 83 fondshuizen.
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Over de P&V Groep
De P&V Groep is een coöperatieve, Belgische verzekeringsgroep die
verzekeringsoplossingen aanbiedt voor particulieren, zelfstandigen, bedrijven en
instellingen. De P&V Groep verdeelt haar producten en diensten via onafhankelijke
verzekeringsmakelaars vanuit het merk Vivium en via een netwerk van exclusieve agenten
vanuit het merk P&V. De oplossingen in rechtsbijstand worden ontwikkeld vanuit het
onafhankelijke kwaliteitslabel Arces en worden aangeboden via deze makelaars en
agenten.

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

