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Naar aanleiding van de artikels die vanochtend in de pers zijn verschenen, wil de P&V 
Groep een en ander preciseren. De huiszoekingen die gisteren in de kantoren van Private 
Insurer zijn verricht, lijken verband te houden met bepaalde beleggingsfondsen. Anderzijds 
wordt er in de pers ook gesproken over onregelmatigheden in het beheer van de contracten 
van Private Insurer. Daarover wil de P&V Groep vandaag meer uitleg geven. 
 
Op 8 juni 2020 voltooide de P&V Groep de overname van Private Insurer, een verzekeraar 
die gespecialiseerd is in tak 23-contracten (levensverzekeringen gekoppeld aan 
beleggingsfondsen), en benoemde een nieuw managementteam aan het hoofd ervan.  

Deze overname kadert in de ambitie van de P&V Groep om haar activiteiten in Tak-23 
verder uit bouwen, waarbij het de bedoeling is om Private Insurer in de P&V Groep te 
integreren.  

In voorbereiding van deze integratie werden door het nieuwe management van Private 
Insurer (onder leiding van Didier Muréna, ad interim-directeur benoemd na de overname 
door de P&V Groep) onregelmatigheden vastgesteld in het vroegere beheer van bepaalde 
Tak 23 levensverzekeringen. De onregelmatigheden hebben betrekking op de kwalificatie 
van Tak-23 polissen. 

Bij de eerste vermoedens heeft de P&V Groep, als verantwoordelijke aandeelhouder, 
onmiddellijk de nodige maatregelen genomen. Enerzijds heeft de verzekeraar de bevoegde 
autoriteiten op de hoogte gebracht en zich bereid verklaard om volledig mee te werken. 
Anderzijds werd gestart met een grondige analyse van de hele portefeuille van Private 
Insurer om contracten te identificeren die onregelmatigheden zouden kunnen bevatten en de 
klanten ervan te kunnen verwittigen. Tot slot heeft de P&V Groep de nodige stappen 
ondernomen om haar eigen belangen te beschermen.Private Insurer neemt op dit moment 
actie om deze onregelmatigheden zo snel mogelijk recht te zetten.  

Ondertussen blijft de continuïteit van dienstverlening aan de klanten van private Insurer 
gegarandeerd. 

Samen met het nieuwe management van PI zal de P&V Groep alles in het werk stellen om 
de integratie zo snel mogelijk af te handelen en de belangen van haar klanten, binnen het 
van toepassing zijnde wettelijke kader, te blijven behartigen. 
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Over de P&V Groep 

De P&V Groep is een coöperatieve, Belgische verzekeringsgroep die verzekeringsoplossingen 
aanbiedt voor particulieren, zelfstandigen, bedrijven en instellingen. De P&V Groep verdeelt haar 
producten en diensten via onafhankelijke verzekeringsmakelaars vanuit het merk Vivium en via een 
netwerk van exclusieve agenten vanuit het merk P&V. De oplossingen in Rechtsbijstand worden 
ontwikkeld vanuit het onafhankelijke kwaliteitslabel Arces en worden aangeboden via deze 
makelaars en agenten. 
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