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Baloise Insurance presteert sterk tijdens intens fusiejaar
56,5 miljoen euro winst en meer dan 1,1 miljard euro incasso in 2012
Baloise Insurance, ontstaan uit de fusie van Mercator en Nateus, schudt de financiële crisis
van zich af met een sterk resultaat van 56,5 miljoen euro. De premieomzet over 2012 bedraagt
meer dan 1,1 miljard euro. Met dit omzetcijfer positioneert zij zich in één klap stevig in de
verzekeringsector.
Gezonde portefeuille Niet-Leven zorgt voor een groei van 5, 8 %
In de sector van de verzekeringen Niet-Leven tekende Baloise Insurance een groei op van 5,8 %, wat
bijna 2 keer zo snel is als de markt. De premieomzet evolueerde van 705,9 miljoen euro in 2011 naar
747 miljoen euro in 2012. Deze gunstige evolutie is het resultaat van een sterke organische groei in
alle portefeuilles. In Maritieme en Transportverzekeringen bekleedt Baloise Insurance de 2e plaats op
de Belgische markt.
De combined ratio – dé graadmeter voor de conditie van een portefeuille Niet-Leven – bleef ook dit
jaar met 97,9 % ruim onder de 100 %-grens. Daaruit blijkt dat de gezondheid van de portefeuille NietLeven ook na de fusie gehandhaafd blijft.
Omzet in Levensverzekeringen groeit licht ondanks moeilijke marktomstandigheden
De premieomzet voor Levensverzekeringen steeg in 2012 bij Baloise Insurance tot 375,2 miljoen
euro. 'De ongunstige omstandigheden op de financiële markt en de lage interestvoet in acht
genomen, kunnen we zeker tevreden zijn met dit resultaat', zegt CEO Gert De Winter. 'Zeker als je
bedenkt dat we in tak21 een groei van bijna 6 % optekenen, waar de markt krimpt met 3 %. Met het
nieuwe, ruime productaanbod dat we sinds begin dit jaar op de markt brengen, zijn we klaar om ook
op de groei richting tak23 in te zetten.'
Baloise Insurance maakte eerder dit jaar bekend dat klanten Leven Universal Life - zowel recente
klanten als deze met lang lopende contracten - over 2012 een totale rente van tenminste 3 % kregen.
Dit zowel voor beleggingsverzekeringen als aanvullende pensioenen.
Mooie resultaten ondanks interne focus door fusie
2012 stond voor Baloise Insurance in het teken van de integratie van twee verzekeringsbedrijven.
'Sinds begin 2013 staan we er met een geharmoniseerd productaanbod en marktbenadering. De
juridische fusie maakte de integratie definitief', besluit Gert De Winter. 'Ik ben een tevreden man:
2012 was een stevig jaar met veel veranderingen, maar ondanks alles kunnen wij rekenen op onze
partners, de makelaars. En dat blijkt uit onze mooie resultaten.'
Baloise Belgium nv ontstond uit de fusie van Mercator, Nateus en Avéro. De maatschappij biedt als Baloise
Insurance een ruim assortiment verzekeringsoplossingen voor particulieren en bedrijven. Baloise Insurance is
thuis in levens- en niet-levensverzekeringen en werkt met een netwerk van onafhankelijke
verzekeringsmakelaars. De hoofdaandeelhouder van Baloise Insurance is de Zwitserse Baloise Group, die actief
is in Zwitserland, Duitsland, België, Oostenrijk, Kroatië, Servië, Luxemburg en Liechtenstein. De Baloise Group
viert dit jaar haar 150e verjaardag.
Perscontact:
Patrick Van De Sype, Perswoordvoerder, Tel.: 03 247 22 09 - GSM: 0495 59 20 01
E-mail: patrick.vandesype@baloise.be – www.baloise.be

Baloise Belgium nv – Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenr. 0096 met FSMA-nr. 24.941 A
Maatschappelijke zetel: City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, België – Tel.: +32 3 247 21 11
Zetel: Marsveldstraat 23, 1050 Brussel, België – Tel.: +32 2 773 03 11
info@baloise.be – www.baloise.be – RPR Antwerpen – BTW BE 0400.048.883 – IBAN: BE31 4100 0007 1155 – BIC: KREDBEBB

