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a.s.r. rondt overname Generali Nederland af 
 
 
 
 
Utrecht, 6 februari 2018, 07:00 CET 

 

ASR Nederland N.V. (a.s.r.) kondigt vandaag de afronding van de overname van Generali Nederland aan. Aan alle 

voorwaarden die aan de overname gesteld waren is voldaan, zoals de verklaring van geen bezwaar van De 

Nederlandsche Bank en de goedkeuring van de Autoriteit Consument & Markt. De ondernemingsraden van a.s.r. 

en Generali Nederland hadden reeds een positief advies uitgebracht. Nu de overname is afgerond start a.s.r. met 

de integratie van de activiteiten van Generali Nederland. 

 

Generali Nederland zal uiteindelijk volledig opgaan in a.s.r. 

a.s.r. en Generali Nederland kondigden vorig jaar september de overname aan. De volledige integratie van de activiteiten 

van Generali Nederland in a.s.r. zal gefaseerd plaatsvinden en naar verwachting uiterlijk in 2020 zijn afgerond. De 

medewerkers van Generali Nederland verhuizen in de loop van 2018 naar de locaties van a.s.r. De Generali Nederland 

producten zullen op termijn overgaan naar a.s.r. producten of labels van a.s.r. De dienstverlening aan klanten van Generali 

Nederland zal zorgvuldig worden gecontinueerd.  

 

Jos Baeten, CEO a.s.r. “Met deze overname wordt onze positie op de Nederlandse verzekeringsmarkt verder verstevigd. 

De overname van Generali Nederland past binnen de strategie van a.s.r. om naast via organische groei ook te groeien 

door middel van gerichte overnames. De integratie van Generali zal met de grootst mogelijke zorgvuldigheid voor alle 

partijen plaatsvinden. Klanten van Generali Nederland kunnen erop vertrouwen dat zij bij a.s.r. op de best mogelijke 

manier worden geholpen.” 

 

Over Generali Nederland 

Bij Generali Nederland, dat al meer dan 145 jaar actief is in Nederland, werken circa 350 medewerkers. Generali 

Nederland bedient de markt met een breed assortiment schade- en levensverzekeringen en realiseerde in 2016 een omzet 

van € 379 miljoen, waarvan € 275 miljoen in schadeverzekeringen en € 104 miljoen in levensverzekeringen.  
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Over ASR Nederland N.V. 

ASR Nederland N.V. (a.s.r.) is verzekeraar sinds 1720 en behoort tot de top 3 verzekeraars van Nederland. a.s.r  biedt via de labels a.s.r., 

De Amersfoortse, Ditzo, Ardanta en Europeesche Verzekeringen producten en diensten aan op het gebied van verzekeringen, 

pensioenen en bankzaken voor consumenten en MKB. Daarnaast is a.s.r. actief als vermogensbeheerder voor derden, voornamelijk in de 

publieke sector. a.s.r. is sinds juni 2016 genoteerd aan Euronext Amsterdam en is vanaf 19 september 2016 opgenomen in de Midkap. 

Kijk voor meer informatie op www.asrnederland.nl.  

 

 

Disclaimer 

The terms of this disclaimer ('Disclaimer') apply to this press release of ASR Nederland N.V. and all ASR legal vehicles and businesses 

operating in the Netherlands ('ASR Nederland'). Please read this Disclaimer carefully. 

ASR Nederland has taken all reasonable care in the reliability and accurateness of this press release. Nevertheless, it is possible that 

information contained in this message is incomplete or incorrect. The information in this press release may also be (partly) based on 

beliefs, assumptions and expectations of future performance, taking into account information that was available to ASR Nederland at the 

moment of drafting of this document ASR Nederland warns that the information could entail certain risks and uncertainties, as also 

referred to in the Risk Factors section in recent public disclosures made by ASR Nederland, so that the actual results of ASR Nederland 

could differ from the information in this document. ASR Nederland does not accept liability for any damages resulting from this press 

release in case the information in this press release is incorrect or incomplete. 
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