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Ethias noteert een globaal resultaat voor eerste halfjaar 2013 
in lijn met de vooruitzichten van haar strategisch plan 
 
De Raad van bestuur heeft tijdens zijn vergadering van 20 september de eerste halfjaarresultaten 
goedgekeurd. Deze zijn in overeenstemming met het plan "Visa voor de Toekomst". 

Het globale resultaat van Ethias nv bedraagt € 99,1 miljoen voor het eerste semester 2013. Dit 
is conform het plan Visa voor de Toekomst (€ 192 miljoen voorzien tegen eind 2013). Het 
uiteindelijke boekhoudkundige resultaat zal op zijn beurt door één onvoorzien element worden 
beïnvloed. De NBB heeft immers onlangs beslist om geen vrijstelling meer te verlenen en aan de 
gehele markt een dotatie voor de knipperlichtreserve op te leggen die, in de boekhoudkundige 
rekeningen van Ethias nv, een impact van € 59,5 miljoen vertegenwoordigt voor het eerste 
semester. 

Het globale incasso bedraagt € 1 606 miljoen, een stijging met 8,7 % ten opzichte van het 
eerste semester 2012. 
 
In Niet-Leven stijgt het bruto incasso met 3,3 % ten opzichte van 30 juni 2012 en staat op  
€ 848 miljoen (komende van € 821 miljoen een jaar eerder). 
 
In Leven bedraagt het omzetcijfer € 758 miljoen, een stijging met 15,4 % ten opzichte van 
dezelfde periode 2012, dankzij de Pensioen- en Groepsverzekeringen (+ 18,8 %). Het 
programma voor de afbouw van de reserves in de producten van het FIRST-gamma, opgelegd 
door de Europese Unie, wordt voortgezet in overeenstemming met het ondernemingsplan. 
De beheersing van de algemene kosten is in lijn met het jaarbudget 2013. 
De solvabiliteitsmarge is gedekt voor 197,2 % (184,4 % op 31 december 2012). 
 
Ethias, favoriete verzekeraar van de Belgen 
 
Op het vlak van producten en diensten sinds begin 2013: 

• Voor het tweede jaar op rij werd Ethias verkozen als "Favoriete merk van de Belgen" 
voor de categorie "verzekeringsonderneming" in het onderzoek "European Trusted 
Brands" van Reader’s Digest. 

• Ethias lanceerde een app “Auto 24/7” voor iPhone, iPad en Android. Dankzij deze 
applicatie kunnen de verzekerden hun autoschade rechtstreeks aangeven. 

• Ethias ontving voor het derde jaar op rij de DECAVI Innovatietrofee voor de 
waarborguitbreiding “Een Hart voor Sport” in het kader van de collectieve contracten 
“sportongevallen”. Ethias was de eerste Belgische verzekeraar om cardiovasculaire 
risico’s tijdens sportbeoefening te dekken. 

• Ethias ontving ook de DECAVI Trofee voor haar Familiale verzekering en dit voor de 
vijfde keer. Zij biedt immers uitgebreide dekkingen ten opzichte van de markt (dekking 
van lichamelijke en materiële schade, rechtsbijstand, onvermogen van derden …) tegen 
een competitieve prijs. 

 
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. 
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