OVER WAARD GROEP: EEN SOLIDE PARTNER

WAARD VERZEKERINGEN
• Waard Leven, Waard Schade en Waard
Verzekeringen vormen samen de Waard
Groep
• gericht op het efficiënt beheren van
gesloten portefeuilles voor eigen rekening
en voor rekening van volmachtgevers
• specialist in overlijdensrisicoverzekeringen
en verzekeringen tegen inkomensverlies
door werkloosheid en arbeidsongeschiktheid
• valt onder Nederlandse wet- en regelgeving
en dus onder toezicht van DNB en AFM
• onderdeel van Chesnara sinds 2015

EFFICIËNT
BEHEER
Waard Groep richt zich op het efficiënt beheren
van polissen, daarbij rekening houdend met de
steeds uitgebreidere regelgeving. Wij leveren
bewust geen advies en verwijzen hiervoor naar
de financieel adviseur.

CHESNARA PLC.
• opgericht in 2004
• circa 1,1 miljoen klanten (2018)
• beheerd vermogen 8,4 miljard
euro (2018)
• vestigingen in Zweden, Engeland
en Nederland

EEN FINANCIEEL
GEZOND
BEDRIJF
SOLVABILITEIT

558%

BELEGGINGSBELEID
Waard Leven voert een passief
beleggingsbeleid. Zij belegt de gelden die
dienen ter dekking van de verplichtingen aan
polishouders op een prudente wijze in een mix
van obligaties, hypotheken, aandelenfondsen
en kasgeld. De looptijden van onze beleggingen
worden afgestemd op onze verplichtingen
waarmee tekortkomingen als gevolg van
liquiditeitsproblemen worden vermeden.

Een goede solvabiliteit geeft aan dat een
bedrijf goed in staat is om aan haar financiële
verplichtingen richting polishouders en
anderen te voldoen.
Voor verzekeraars wordt de solvabiliteit
uitgedrukt in het zogenaamde Solvency II
percentage. Het gemiddelde solvabiliteitspercentage van levensverzekeraars lag in 2017
op 191% (bron: Verbond van Verzekeraars).
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IN NEDERLAND
Naast de Waard Groep is ook Scildon
sinds 2017 onderdeel van Chesnara.
Scildon biedt collectief pensioen,
vermogensopbouwproducten en
overlijdensrisicoverzekeringen
en verkoopt deze producten via
onafhankelijke intermediairs.
Scildon is door de organisatie van
onafhankelijke financieel adviseurs
(Adfiz) al 15 keer tot beste verzekeraar
uitgeroepen.

CONTACT
DUURZAAM
BELEGGEN
Bij onze beleggingen
houden wij bewust rekening
met maatschappelijke
criteria, sociale aspecten en
milieu.
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CHESNARA

Waard Leven N.V.
Geert Scholtenslaan 11
1687 CL Wognum
tp@waardverzekeringen.nl
088 374 10 50
www.waardverzekeringen.nl
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SINDS 1984

WAARD GROEP

U BENT VAN HARTE WELKOM!
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