PERSBERICHT
Michel Lüttgens vervoegt Directiecomité P&V Groep
Brussel, 6 december 2019 – Op 1 december 2019 heeft Michel Lüttgens het Directiecomité
en de Raad Van Bestuur van de P&V Groep vervoegd. Hij wordt er verantwoordelijk voor
distributie en sales.
Michel Lüttgens is 51 jaar en heeft een ruime ervaring in bank en verzekeringen. Hij
studeerde af als economist aan de KUL en begon zijn loopbaan in 1992 als
accountmanager in het makelaarsnetwerk van AXA. In 1997 stapte hij over naar Belfius,
waar hij diverse leidinggevende sales- en marketingfuncties bekleedde voor zowel de
segmenten particulieren als ondernemingen.
Sinds 2014 tot nu was hij, als Chief Distribution Officer binnen het directiecomité van
Belfius Insurance, onder meer verantwoordelijk voor DVV Verzekeringen. Sinds 2018
combineerde hij deze functie met die van CEO bij Corona Direct Verzekeringen.
Michel Lüttgens is gestart bij de P&V Groep op 1 december. Hij zal er de Sales-directies
P&V, Vivium en B2B Partnerships verder helpen uitbouwen.
Hilde Vernaillen, voorzitter van het directiecomité. “We zijn ervan overtuigd dat Michel,
met zijn ruime verzekeringservaring in de Belgische markt, een sterke meerwaarde zal
betekenen om samen met onze distributieteams onze strategie verder te realiseren.”
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De P&V Groep is een coöperatieve verzekeringsgroep die actief is in België. De P&V Groep biedt
verzekeringsoplossingen aan particulieren, zelfstandigen, bedrijven en instellingen via verschillende merken
en distributiekanalen.
• P&V verstrekt haar producten en diensten via een netwerk van exclusieve agenten.
• Vivium biedt haar verzekeringsoplossingen aan via onafhankelijke verzekeringsmakelaars.
• PNP (Piette & Partners) werkt eveneens via onafhankelijke verzekeringsmakelaars.
• De dienst Institutionele Klanten werkt rechtstreeks met klanten uit de publieke
en non-profitsector en biedt oplossingen aan onder de merken P&V en Vivium.
• Het aanbod van Actel wordt gecommercialiseerd via partnerships met autoconstructeurs.
• Arces biedt rechtsbijstandverzekeringen aan en werkt via alle distributiekanalen
van de P&V Groep.

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

