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Belfius Insurance verzekert de twee panda’s van Pairi Daiza 
 
 

DVV verzekeringen en Belfius Bank & Verzekeringen verzekeren de panda’s Hao Hao en Xing Hui voor 

hun verblijf in het park Pairi Daiza. 

 

De dekking door DVV verzekeringen en Belfius Bank & Verzekeringen beantwoordt aan de vereisten van 

Pairi Daiza en van de Chinese overheid. De panda’s zijn al verzekerd van bij hun vertrek uit China en 

tijdens de volledige reis, tot bij aankomst in het park. Bovendien voorziet de verzekering ook een 

overlijdensdekking. Ten slotte verzekeren DVV verzekeringen en Belfius Bank & Verzekeringen ook  de 

voor de dieren levensnoodzakelijke heelkundige ingrepen. De panda’s vertegenwoordigen elk een 

verzekerde waarde van 1 miljoen dollar. 

 

Als verzekeraars met een lokale verankering die ten dienste staan van de Belgische economie en lokale 

initiatieven ondersteunen, vormen DVV verzekeringen en Belfius Bank & Verzekeringen een heel natuurlijk 

bondgenootschap met Pairi Daiza, een 100% Belgische onderneming die bijdraagt tot de uitstraling van de 

regio in België en in het buitenland. 

 
 
 
Belfius Bank & Verzekeringen 
Belfius Bank & Verzekeringen is een bank die lokaal stevig verankerd is en haar commerciële activiteiten in 
België uitoefent in drie hoofddomeinen : retail- en commercieel bankieren, financiële diensten aan de 
openbare sector – wholesale banking – en verzekeringen. Belfius Bank & Verzekeringen is volledig in 
handen van de Belgische staat via de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM). 
 
 
Belfius Insurance 
Belfius Insurance is de verzekeringspoot van Belfius Bank & Verzekeringen. Het verkoopt zijn producten 
(Leven, niet-Leven en Kredieten) op de Belgische verzekeringsmarkt. De merknaam DVV verzekeringen is 
op de Belgische markt actief via een netwerk van meer dan 200 exclusieve consulenten. DVV 
verzekeringen biedt een volledige service aan inzake Leven en niet-Leven aan ongeveer 400.000 
gezinnen, alsook een aanbod op maat voor KMO’s en zelfstandigen. DVV wordt gekenmerkt door een 
lokale en kwalitatief hoogstaande dienstverlening en door een proactief gamma dat is afgestemd op de 
behoeften van de klanten. 
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