
  

Generali verzekeringsgroep 

floreert in 2006 

2006 was voor Generali verzekerings-

groep het jaar van herpositionering in de 

verzekeringsmarkt. 

De koers van generalist naar specialist 

werd succesvol ingezet en trok veel aan-

dacht van het intermediair en de pers. 

Bedrijfseconomisch floreerde Generali; 

de nettowinst steeg met 33% naar een 

nieuw recordbedrag van 68,4 miljoen 

euro. . 

Van generalist naar specialist 
Generali besloot de veranderende markt-

omstandigheden aan te grijpen om haar 

specialisme in Pensioen- en Inkomens-

verzekeringen verder uit te bouwen. 

In één jaar tijd werden 22 nieuwe produc-

ten geïntroduceerd. Producten waarmee 

het intermediair inhoud kan geven aan 

gericht advies en daadwerkelijk oplossin-

gen kan bieden voor concrete behoeften.
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professioneel adVies cruciaal 
De distributie van verzekeringsproducten 

verandert razendsnel. Veel consumenten 

weten voor eenvoudige verzekeringen zelf 

hun weg via internet te vinden. Voor com-

plexe producten zoeken consumenten 

en ondernemers bij voorkeur persoonlijk 

advies. 

Generali beschouwt professioneel advies 

als een cruciaal onderdeel van financiële 

dienstverlening. 

Enkel de combinatie van professioneel 

advies en uitstekende producten levert 

particulieren en ondernemers die per-

soonlijke financiële zekerheid, die zij in 

hun specifieke situatie nodig hebben. 



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 

Onze medewerkers 

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. 

Onze klanten

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. 

Het intermediair 

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 

 2006 2005* +/- %

Bruto premie-inkomen Levensverzekeringen 164,4 187,5 -12,3%

Bruto premie-inkomen Schadeverzekeringen 174,5 177,0 -1,4%

Totaal bruto premie-inkomen 338,9 364,5 -7,0%

Beleggingsopbrengsten 169,1 150,4 +12,4%

Omzet 508,0 514,9 -1,3%

Provisie 49,4 39,0 +26,7%

Bedrijfskosten 41,2 38,6 +6,7%

Netto resultaat voor belasting leven 59,1 56,5 4,6%

Netto resultaat voor belasting schade 23,2 15,2 52,6%

Resultaat overige 3,3 -3,1

Totaal resultaat voor belastingen 85,5 68,5 +24,8%

Totaal resultaat na belastingen 68,4 51,4 +33,1%

Dividend 35,0 30,0 +16,7%

Beleggingen 2.569,6 2.440,5 +5,3%

Groepsvermogen 459,7 406,5 +13,1%

Vereiste solvabiliteit 96,9 93,0 +4,1%

Personeel en organisatie

Personeelsformatie (aantal medwerkers) 455 441 +3,2%

Personeelsformatie in (fte’s) 425 414 +2,7%

* cijfers zijn voor vergelijkingsdoeleinden aangepast


