
 
 

 
PERSBERICHT 
 
Circa 125.000 klanten met een spaarrekening van a.s.r. bank gaan over naar Centraal Beheer 

Achmea rondt overname bancaire activiteiten a.s.r. af 
 
Tilburg, 2 december 2019- Achmea Bank heeft vandaag de overname afgerond van een spaarportefeuille 
met circa 125.000 klanten met een volume van 1,7 miljard euro en een hypotheekportefeuille met een 
volume van 1,5 miljard euro. De klanten met een spaarproduct van a.s.r. bank worden voortaan bediend 
door Centraal Beheer. De afgelopen weken zijn klanten geïnformeerd over deze overgang. 

De overname van de portefeuilles door Achmea Bank past bij de strategie van Achmea om verder te 
groeien met financiële producten en diensten voor nu straks en later. Er is voldaan aan alle voorwaarden 
die aan de overname zijn gesteld, zoals ontvangst van de verklaring van geen bezwaar van De 
Nederlandsche Bank en de instemming van medezeggenschap.  

Willem van Duin, voorzitter Raad van Bestuur van Achmea: “Vanuit onze coöperatieve identiteit zetten wij 
ons in voor een gezonde, veilige en toekomstbestendige samenleving. Een goede oudedagsvoorziening 
maakt daar een belangrijk onderdeel van uit. Deze overname draagt bij aan de schaalvergroting van onze 
bancaire dienstverlening. We investeren daarbij onverminderd in een verdere verbetering van onze 
dienstverlening aan onze klanten.” 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Voor meer informatie:  
 
Media     Investor Relations    
Fleur Bello    Rudi Kramer    
M: 06 31 74 93 50         M: 06 53 26 45 52   
E: Fleur.bello@achmea.nl   E: investors@achmea.com   
 
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 (ongeveer 14.000 medewerkers). 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 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 ruim €142 miljard aan 
assets under management. Via onder meer Centraal Beheer en Woonfonds biedt Achmea hypotheken. Naast 
Nederland is Achmea ook internationaal actief in Turkije, Griekenland, Slowakije, Australië en Canada. Achmea is de 
derde grootste coöperatieve verzekeraar van Europa en twaalfde van de wereld. www.achmea.nl  
 
Over Achmea Bank 
Achmea Bank is onderdeel van Achmea en verstrekt hypotheken en spaarproducten aan particulieren in Nederland via 
Centraal Beheer en Woonfonds. Achmea Bank beschikt over een bankvergunning en is gerechtigd financiële diensten 
te verlenen krachtens de Wet op het financieel toezicht (Wft). Achmea Bank beheert een kredietportefeuille van circa 
€ 11 miljard en circa € 6 miljard aan spaargeld. Achmea Bank is gevestigd in Tilburg. www.achmeabank.nl 
 
 

Dit persbericht kan koersgevoelige informatie bevatten volgens de opvattingen zoals geformuleerd in Artikel 7(1) van de ‘EU 
Market Abuse Regulation’. Deze aankondiging is uitgegeven door Achmea Bank en bevat informatie die gekwalificeerd is of kan 
worden gekwalificeerd als voorwetenschap voor de doeleinden van artikel 7 van de Marktmisbuikverordening (EU) 596/2014(MAR) 
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