
  

Generali verzekeringsgroep ook 

succesvol in 2007 

2007 is het eerste jaar na de herpo- 

sitionering van Generali verzekerings-

groep. Nadat in 2006 de nieuwe koers van 

generalist naar specialist succesvol werd 

ingezet, werpt deze nu al zijn vruchten af. 

Ook bedrijfseconomisch was 2007 een 

uitstekend jaar, want de omzet steeg met 

11% en de nettowinst (totaal resultaat na 

belastingen) steeg met maar liefst 16%.

Dé Pensioen- en 
inkomensverzekeraar

In 2007 werd verdere invulling gegeven aan 

het specialisme Pensioen- en Inkomens-

verzekeraar. Op dit moment biedt Gene-

rali een reeks unieke en onderscheidende 

producten aan, die eenvoudig zijn aan te 

passen aan de wensen en behoeften van de 

klant. Dat het intermediair Generali ook als 

specialist ziet, blijkt uit vele positieve reac-

ties en positieve waarderingen in diverse 

onderzoeken.
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Persoonlijke benaDering

Daarnaast onderscheidt Generali zich in de 

samenwerking met het intermediair steeds 

meer door een persoonlijke benadering. 

Hiertoe werkt Generali met vaste account-

teams en vaste aanspreekpunten. Generali 

laat zien de business van het intermediair 

te begrijpen door haar dienstverlening hier 

optimaal op aan te laten sluiten. Samen 

bieden wij daadwerkelijke oplossingen die 

er toe doen.

 



De missie van generali 

“Wij  z i jn dé special ist in pensioen- en inkomensverzekerin Gen. 

Wij  beloven niet.  Wij  verzekeren!”

De v i s i e va n ge n e r a l i 

on z e m e D e w e r k e r s 

onze medeWerkers zijn Generali en bepalen het succes van onze 

orGanisatie. teamGeest, oprechte interesse, verantWoordelijk-

heidsGevoel en inlevinGsvermoGen zorGen voor duurzame en 

klantGerichte relaties. elke medeWerker investeert continu in 

kennis en deelt deze met colleGa’s en klanten. 

on z e k l a n t e n

onze klanten hebben behoefte aan een duidel i jke, eerl i jke en 

op hun situatie  toeGesneden dienstverlenin G. Wij  verzekeren 

daarom op maat en bieden transparante producten die in 

concrete behoeften voorzien. 

He t i n t e r m e D i a i r 

het intermediair is een onmisbare schakel in onze dienst- 

verlenin G. daarom Werken Wi j  nauW samen met het 

professionele intermediair.  Wij  delen onze deskundi Gheid en 

zetten deze om in concrete oplossin Gen. 

 

Wij beloven niet. Wij verzekeren.
Generali verzekeringsgroep

Diemerhof 42, Postbus 1888, 1110 CL Diemen 
Telefoon (020) 660 44 44, Fax (020) 398 30 00

Internet: www.generali.nl, E-mail: info@generali.nl
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Kerncijfers
Generali verzekeringsgroep nv
in miljoen euro’s en op basis van IFRS 

 2007 2006* +/- %

Bruto premie-inkomen Levensverzekeringen 201,0 164,4 +22%

Bruto premie-inkomen Schadeverzekeringen 180,8 172,0 +5%

Totaal bruto premie-inkomen 381,8 336,4 +14%

Beleggingsopbrengsten 180,0 169,1 +6%

Omzet 561,8 505,5 +11%

Provisie 52,2 46,9 +11%

Bedrijfskosten 50,0 43,1 +16%

Netto resultaat voor belasting leven 83,0 59,1 +40%

Netto resultaat voor belasting schade 13,6 20,8 -35%

Resultaat overige 3,0 3,3 - 9% 

Totaal resultaat voor belastingen 99,6 83,2 +20%

Totaal resultaat na belastingen 77,1 66,6 +16%

Dividend 45,0 35,0 +29%

Beleggingen 2.729,5 2.569,6 +6%

Groepsvermogen 473,1 461,4 +3%

Vereiste solvabiliteit 103,8 96,9 +7%

Personeel en organisatie    

Personeelsformatie (aantal medewerkers) 470 455 +3%

Personeelsformatie in (fte’s) 441 425 +4%

* cijfers zijn voor vergelijkingsdoeleinden aangepast


