
 
Persbericht  
 

Achmea vergroot schaal internationale activiteiten met 
overname schadeportefeuille van Aegon Slowakije  
 
Zeist, 5 april 2019 – Achmea vergroot haar aanwezigheid in Slowakije door de overname 
van de schadeportefeuille van Aegon in Slowakije. De overname wordt gedaan door 
Achmea-dochter Union. De portefeuille bestaat uit meer dan 18.000 woonverzekeringen. 
Robert Otto, lid raad van bestuur Achmea: “Deze transactie sluit aan bij onze 
buitenlandstrategie, waarbij we onze kennis over digitalisering inzetten om marktposities 
verder te versterken. Daarbij richten we ons op schaalvergroting van schade- en 
zorgverzekeringen via het online kanaal en bancaire distributie.”  
 
Achmea zet haar kennis en ervaring gericht in op plekken waar we een snelle groei 
verwachten.  Zo hebben we in Slowakije in 2018 technologie en robotisering ingezet voor 
een betere klantbediening.  
 
Buiten Nederland is Achmea actief in vijf landen: Griekenland, Turkije, Slowakije, Canada en 
Australië. De buitenlandse omzet bedroegin 2018 zo’n €1,1 miljard. In lokale valuta is de 
omzet in Schade in 2018 met 7% gestegen en in Zorg met 11%. We bieden in het buitenland 
onze schade- en zorgverzekeringen vooral aan via banken of online. 
 
De overname is ter goedkeuring voorgelegd aan de lokale toezichthouder.  
 
 

Voor meer informatie: 
 
Media:        Investor Relations: 
Fleur Bello      Hans Duine  
06 - 31749350      06 - 82 10 50 97 
fleur.bello@achmea.nl       hans.duine@achmea.nl  

 
Over Union 
Union Slovakia is een innovatieve Slowaakse verzekeraar die schade-, zorg- en levensverzekeringen aanbiedt 
via het directe en het intermediaire kanaal, en dit aan zowel particuliere als zakelijke klanten. Union is 
opgericht in 1992 en kan worden gezien als één van de meest ervaren verzekeraars in Slowakije. Union maakt 
sinds 1997 deel uit van Achmea en heeft meer dan 700.000 klanten in de Slowaakse markt. In 2016 heeft Union 
belangrijke vernieuwingen doorgevoerd. Onlia, onderdeel van Union, is onze digitale verzekeraar in Slowakije. 
Meer informatie: www.union.sk 

Over Achmea  
Achmea is het coöperatieve moederbedrijf van bekende verzekeraars, zoals Centraal Beheer, Interpolis en 
Zilveren Kruis. Samen vormen zij de grootste verzekeringsgroep van Nederland. Achmea heeft een 
coöperatieve achtergrond waarbij de belangen van klanten, partners, medewerkers en aandeelhouders in 
balans zijn. Klanten van Achmea legden in 2018 circa 20 miljard euro aan premiegeld in. Achmea is in 
Nederland marktleider op het gebied van schade- en zorgverzekeringen. Ook biedt het inkomensverzekeringen 
en met het Centraal Beheer APF een goed inkomen voor later. De vermogensbeheerder Achmea Investment 
Management heeft rond 130 miljard euro aan assets under management. Via onder meer Centraal Beheer en 
Woonfonds biedt Achmea hypotheken. Naast Nederland is Achmea ook internationaal actief in vijf andere 
landen. Achmea heeft ruim 14.000 medewerkers en het hoofdkantoor staat in Zeist. www.achmea.nl 
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