Brussel, 20 april 2022

Persbericht

ALLIANZ LANCEERT NIEUWE BELGISCHE HYPOTHECAIRE LENINGEN,
DE ALLIANZ MEHOMELOANS, GEFINANCIERD DOOR MEDIRECT
Allianz, een van 's werelds grootste aanbieders van verzekeringen en financiële diensten, is gestart met
de verdeling van nieuwe hypothecaire leningen in België. Volgens de partnerschapsovereenkomst met
Allianz worden deze leningen gefinancierd door de 'challenger bank' MeDirect. Het nieuwe aanbod van
Allianz MeHomeLoans kwam in het eerste kwartaal van 2022 op de Belgische markt voor hypothecaire
leningen via het onafhankelijke makelaarsnetwerk van Allianz.
Dit innovatieve product krijgt een flexibele opzet met een transparante prijszetting, die zich snel
aanpast aan de eisen van de markt en biedt nieuwe kansen voor wie een huis wil kopen.
Voor MeDirect maakt deze unieke samenwerking deel uit van de strategie van de bank om haar
leningenportefeuille te diversifiëren met hypothecaire leningen door gebruik te maken van het merk
MeHomeLoans. Het maakt deel uit van een reeks transformationele initiatieven om de activabasis van
de bank uit te breiden buiten haar historische kernfocus op internationale zakelijke kredietverlening.
De bank is sinds 2019 ook actief op de Nederlandse markt voor woningkredieten, waar een portefeuille
van 1,7 miljard euro aan woninghypotheekleningen is opgebouwd.
Tim Rooney, CEO van MeDirect, de bank achter MeHomeLoans, legt uit: “We zijn verheugd om met
Allianz samen te werken en onze innovatieve producten onder te brengen in het brede netwerk van de
hypotheek- en verzekeringsmakelaars van Allianz.”
Kathleen Van den Eynde, CEO van Allianz Belgium: “Onze Allianz MeHomeLoans bieden het netwerk
van onze onafhankelijke kredietmakelaars nieuwe mogelijkheden om de beste oplossing te bieden voor
de behoeften van klanten. Met dit unieke voorstel willen we onze positie als kredietgever op de
Belgische hypotheekmarkt versterken. De moderne technologie en schaalbaarheid van ons gezamenlijk
voorstel met Allianz MeHomeLoans is volledig afgestemd op onze strategie om ons makelaarskanaal te
ondersteunen bij het digitaal bedienen van de klanten.”

Neem voor meer informatie contact op met:
•
•

MeDirect: Thomas De Boe, Hoofd Belgische hypotheken, Thomas.deboe@medirect.be +32486848033
Allianz: Paul Möller, Hoofd Communicatie, paul.moller@allianz.nl, +31885771106

Over Allianz
Allianz is een wereldleider in verzekeringen en financiële diensten, met een aanwezigheid in meer dan 70 landen
en meer dan 150.000 werknemers die 100 miljoen klanten bedienen. In België en Luxemburg is Allianz een
belangrijke marktspeler in BOAR (Brand, Ongevallen en Andere Risico's) en levensverzekeringen (preventief en
belegging). Via haar makelaars biedt Allianz een brede waaier aan diensten aan voor particulieren, zelfstandigen,
kmo’s en grote ondernemingen. Allianz bedient meer dan 900.000 klanten in België en Luxemburg, telt meer dan
900 werknemers en heeft een omzet van 2,5 miljard euro. www.allianz.be.
Over MeDirect
MeDirect Bank nv is een Belgische bank die spaar- en beleggingsproducten van hoge kwaliteit aanbiedt met als
doel iedereen de mogelijkheid te bieden om het meeste uit zijn geld te halen. De bank heeft het breedste scala

aan fondsen waarin haar klanten kunnen beleggen in de markt. Het spaargeld bij MeDirect wordt gedekt door
het Belgische depositogarantiestelsel, dat deposito’s tot 100.000 euro per persoon en per bank dekt. Sinds de
lancering van de bank hebben al meer dan 75.000 klanten in totaal meer dan 3 miljard euro aan spaargeld en
beleggingen toevertrouwd aan MeDirect. www.medirect.be.

