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Omzet Allianz Benelux stijgt tot 3,5 miljard in 2013
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Allianz Benelux presenteert sterke financiële resultaten in 2013. De omzetcijfers bereiken een
recordniveau met een verbetering van de combined ratio van 2,5%.
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Financiële resultaten zijn gebaseerd op waarderingsgrondslagen van Allianz SE per 27-02-2014

Omzet stijgt tot 3,492 mia euro
Operationeel resultaat van 171 mio euro
Combined ratio verbetert met 2,5% tot 97,6%

Deze resultaten maken deel uit van het globaal resultaat van Allianz SE (www.allianz.com) dat vandaag
gepubliceerd werd.
Omzet
De omzet van Allianz Benelux (België, Nederland en Luxemburg) groeide in 2013 tot 3,49 miljard euro.
Zowel het segment BOAR als Leven dragen bij tot dit schitterende resultaat.

Resultaten
Ondanks het feit dat de aanhoudende lage rentevoeten een aanzienlijke druk zetten op de financiële
inkomsten, was Allianz Benelux in staat om zijn technische winstgevendheid verder te versterken. De
combined ratio daalde van 100,1% naar 97,6%. In België daalde de combined ratio sterk naar 94,0% en in
Nederland daalde deze naar 99,8%. Na een aanzienlijke versteviging van de balans, zowel in Leven als
BOAR, realiseert Allianz Benelux een operationeel resultaat van 171 mio euro en een nettoresultaat van
134 mio euro.
Sterk resultaat in 2013 voor Allianz Benelux
Robert Franssen, Regional CEO van Allianz Benelux: "We zijn zeer fier op wat we hebben bereikt in deze
moeilijke omgeving. De verbetering van de combined ratio toont aan dat we onze focus op de business
verder versterkt hebben en dit naast de inspanningen die gebeuren in het integratieproject. Dat geeft me
veel vertrouwen voor 2014. Er zijn nog steeds uitdagingen waar we voor staan, en er zullen ook nieuwe
uitdagingen komen. Maar als iedereen, met hetzelfde enthousiasme als in 2013, verder bouwt aan ons
nieuw bedrijf dan ben ik er zeker van dat we opnieuw een zeer goed jaar tegemoet gaan.”

Kerncijfers 2013 (in mio euro)
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2,326
1,165
3,492
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77
171
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Over Allianz in de Benelux
Via de makelaars in verzekeringen biedt Allianz in België een brede waaier producten en diensten voor particulieren, zelfstandigen,
KMO’s en grote ondernemingen in verzekeringen BOAR en Leven (Voorzorg en Beleggingen). Allianz Benelux N.V. bedient meer
dan 900.000 klanten in België en Luxemburg, heeft ruim 1.000 medewerkers en 2,5 miljard euro brutopremie in 2013.
Allianz Nederland bedient meer dan 1,3 miljoen klanten met behulp van distributiepartners en haar direct writer Allsecur. Allianz
Nederland, met in 2013 circa 1.200 medewerkers en 1,0 miljard brutopremie biedt producten en diensten in Schade, Leven,
Vermogensbeheer en Bancair.
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