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‘Er moet nog erg
veel veranderen bij
Alitalia voor wij er
geld in steken’
Alexandre de
Juniac, ceo van Air
France-KLM, laat
tegenover Les Echos
weten dat een overname van Alitalia
nog erg ver weg is.

dRIe vRAgen AAn WAltHeR MuuRMAns

Samenwerking tussen exclusieve
verzekeraars voor de rijken
Amsterdam vier assurantiebe-

middelaars voor exclusieve verzamelingen en vastgoed gaan samenwerken. Walther Muurmans,
eigenaar van Assicuro, is initiatiefnemer van de net opgerichte
Private Insurance Group (PIG).
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Hoe steekt de
samenwerking in
elkaar?
‘We vormen een volmachtbedrijf.
PIG kan namens de verzekeraar
toegepaste producten ontwikkelen. We geven een eigen sausje
aan bestaande verzekeringsproducten. Ieder van de kantoren
heeft zijn eigen discipline. Wij
zijn goed in exclusieve auto’s. De
andere deelnemers doen in exclusieve jachten, onroerend goed
of kunst- en sieradenverzamelingen. Door beter gebruik te maken

te KooP

HyPotHeKen

Voor de derde keer in korte tijd staat het Amsterdamse Amstel
Hotel te koop. De huidige eigenaar, ondernemer M. Ghanim Bin
Saad Al Saad, nam het hotel nog geen twee jaar geleden over van
de Libanese zakenman M. Toufic Aboukhater. Daarnaast meldde
PropertyNL gisteren dat het Pulitzer Hotel aan de Prinsengracht is
verkocht voor € 87,1 mln.
Foto: Dijkstra

Amsterdam Kredietbeoordelaar
Moody’s heeft een reeks effecten
die zijn uitgegeven door SNS
Bank in rating verlaagd. Het gaat
om gebundelde hypotheken (in
jargon securitisaties of rmbs). De
hypotheken van SNS, een bank
die juist sterk groeide in deze
markt toen de huizenprijzen
op het hoogste punt stonden,
presteren veel slechter dan die
van andere banken: de betalingsachterstanden zijn 2 procentpunt
hoger dan elders. Daardoor schat
Moody’s in dat de verliezen bijna
twee keer zo hoog uitpakken als
eerder gedacht. De afwaarderingen raken alleen de meest risicovolle delen van de securitisaties.
Dat SNS genationaliseerd is,
heeft de ‘rating’ niet beïnvloed.
Door de afwaardering wordt herfinanciering duurder. fd

van elkaars kennis kunnen we
efficiënter werken. Een algemeen
assurantietussenpersoon heeft
slechts een beperkt aantal klanten in het hoge segment, bij ons
is het een specialisme.’
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Hoe groot bent u?
‘Assicuro heeft ruim 1300
klanten die we met zestien
man bedienen. In totaal hebben
we zo’n 5000 voertuigen verzekerd, de gemiddelde waarde bedraagt iets meer dan € 100.000.’
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Wie zijn uw klanten?
‘Mensen die niet alleen
geld hebben, maar het ook
uitgeven. Klassieke auto’s worden alleen maar meer geld waard.
Het aantal particulieren dat zich
dit soort auto’s kan veroorloven
groeit alleen maar.’

Moody’s verlaagt
rating rmbs SNS

