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Resultaten 1ste semester bevestigen terugkeer van recurrente 

winsten 
 
De Raad van bestuur heeft tijdens zijn zitting van 7 september de resultaten van het eerste semester 
goedgekeurd. Deze cijfers zijn in overeenstemming met het plan "Visa voor de Toekomst". 
 

Het resultaat van Ethias nv voor het eerste semester bedraagt € 88 miljoen. Dit resultaat ligt in de lijn van 
het plan "Visa voor de Toekomst" (€ 170 miljoen voorzien op eind 2012) en houdt rekening met de impact 
van de volledige afbouw van de Griekse overheidsschuld. 
 
Het globale incasso bedraagt € 1 478 miljoen, een stijging van 2,48 % ten opzichte van het eerste 
semester 2011. 
 

In Niet-Leven daalt het bruto incasso lichtjes ten opzichte van 30 juni 2011 en bedraagt € 821 miljoen 
(komend van € 825,5 miljoen een jaar eerder).  

In Leven bedraagt het omzetcijfer € 657 miljoen, een stijging met 6,5 % ten opzichte van dezelfde periode 
in 2011, dankzij de Pensioen- en Groepsverzekeringen. Het afbouwprogramma voor de reserves van de 
producten in het FIRST-gamma, opgelegd door de EU, loopt volgens het businessplan. 
 
Voor 2012 zet de beheersing van de algemene kosten zich door: deze kosten blijven stabiel ten opzichte 
van de cijfers die werden opgetekend in het eerste semester van 2011. 
De dekking van de solvabiliteitsmarge bedraagt 164 % (158 % op 31 december 2011). 

 

Nieuwe producten & diensten 
 
Sinds begin 2012 biedt Ethias haar verzekerden nieuwe producten en diensten aan. 

 Ethias werd verkozen als "favoriete merk van de Belgen" in de categorie "verzekerings-
onderneming" door de lezers van Readers' Digest ("European Trusted Brands"-onderzoek 2012). 

 In Ukkel werd een nieuw kantoor geopend. 

 De dienst "Ethias-KMI Preventie" ontving de Decavi Trofee voor Innovatie. Deze 
waarschuwings- en preventiedienst wordt sinds begin 2012 gratis aangeboden aan de 
verzekerden van de lokale overheden (gemeenten, provincies, intercommunales ...). 

 Exclusief bij Ethias: in maart ging de Huurdersverzekering van start. Deze specifieke verzekering 
dekt de aansprakelijkheid van huurders (van een huis of appartement) voor de schade aan het 
gebouw. 
 

Nieuw lid van het Directiecomité 
 
De Raad van bestuur ging tevens over tot de benoeming van de heer Renaud Rosseel als lid van het 
Directiecomité. De heer Rosseel (52 jaar) zal onder meer instaan voor de commerciële ontwikkeling bij de 
collectiviteiten en ondernemingen in het noorden van het land. Hij zal in functie treden tegen het einde van 
het jaar. Tot op heden oefent de heer Rosseel de functie van commercieel directeur en chief underwriting 
officer bij Mensura ovv uit. 
 
 
 
Ethias, verzekeraar Leven en Niet-Leven, engageert zich voor een wederzijds vruchtbare vertrouwensrelatie met 
haar partners van de openbare diensten en hun personeelsleden, met de ondernemingen en met de particulieren die 
hun vertrouwen in haar stellen. 
 
Ethias zet zich in om al haar cliënten eersterangsproducten en -diensten aan te bieden met de beste prijs-
kwaliteitverhouding voor het garanderen van een duurzame rentabiliteit, met respect voor haar fundamentele 
waarden van menselijkheid, ethiek, engagement en nabijheid. 

7 september 2012 


