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FORWARD YOU – EEN ANDERE SOORT 

LEVENSVERZEKERING. SINDS 1983.  
 

https://www.forwardyou.com/nl-be/innovatietijdlijn/ 

 

FWU-concern, “Forward You”-infoblad 

• Opgericht in 1983 in München door Dr. Manfred Dirrheimer 

• Circa 450 medewerkers wereldwijd, van wie 20 % IT-specialisten 

• 10 vestigingen 

• Wereldwijd meer dan 1 miljoen klanten  

• 2 miljard euro AuM (activa onder beheer, assets under management) in het FWU-investeringsportfolio 

• Met kantoren in Italië, Spanje, Frankrijk, Oostenrijk, Luxemburg, de Verenigde Arabische Emiraten, 

Pakistan en Maleisië 

• 300 verkooppartners in heel Europa  

• 1991: oprichting van FWU Factoring, een bedrijf dat financiële diensten verleent, met ruim 1 miljard euro 

actieve transacties 

• 1994: FWU ontwikkelt producten voor beleggingen in Europese verzekeringsfondsen en introduceert zijn 

eerste unit linked levensverzekering in Luxemburg en Duitsland 

• 1999: overname van FWU Life Lux en oprichting van FWU Invest 

• 1997: FWU doet zijn intrede op de Franse markt 

• 2003: FWU voert in de VAE zijn eerste Takaful-product in, dat volledig in overeenstemming is met de 

sharia 

• 2006: FWU breidt uit naar Italië; het concept dat garantie en fondsproducten combineert, blijkt volstrekt 

uniek en is een groot succes op de markt 

• 2007: parallel aan de uitbreiding naar Maleisië wordt het model van de verzekeringsbank almaar 

belangrijker voor de handelsactiviteiten in Europa 

• 2009: intrede op de Pakistaanse markt 
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• 2013: met het oog op de groei van het concern begint de versmelting met en de overname van Excel Life 

France 

• 2014: gezien het succes van de op fondsen gebaseerde garantieproducten, beslist FWU ze ook te 

introduceren in Spanje, dat onze tweede grootste markt wordt 

• 2015: met de overname van Skandia Austria neemt het aantal FWU-klanten met 65.000 toe 

• 2016: uit FWU komt Forward You voort, met een rebranding om te benadrukken dat alle ondernemingen 

van het concern samen een eenheid vormen 

• 2018: FWU presenteert de laatste versie van het hele FILOS-platform, het paraplufonds UCITS en het 

innovatieve product Forward Quant 

• 2019: invoering van een totaal nieuw klantenportaal in Italië 

• 2020: dankzij de technologische knowhow van FWU slaagt FWU erin de crisis door de Covid-19-

pandemie optimaal het hoofd te bieden en te bedwingen: in enkele weken lukt het FWU om een digitale 

oplossing te ontwikkelen voor advies en voor ondertekening van contracten op afstand, waardoor 

verzekeringsagenten en klanten via hun eigen mobiele telefoon toegang krijgen tot FWU-producten. 

Van het eerste gesprek tot de online ondertekening: de noodzakelijke stappen voor het ondertekenen 

van een verzekeringscontract kunnen in alle comfort en veiligheid van thuis uit worden gezet 

• 2021: FILOS Tech uitvoering 

• 2021: Een nieuw unit-linked product Forward Unico wordt gelanceerd  

• 2022: FWU integreert actief ESG-beleggen 

 

Onderscheidingen 

• 2007: best Takaful provider 2007, toegekend door Euromoney Islamic Finance Awards  

• 2011: best Takaful operator 2011, toegekend door Economy  

• 2011: onderscheiding voor de buitengewone individuele bijdrage van FWU aan de islamitische financiële 

wereld, toegekend door het Financial Forum van Kuala Lumpur  

• 2011: uitstekende ranking van de FWU LD 2R-bijdragen in MORGEN & MORGEN met als motivatie 

“hoogste rentebijdrage voor het eerste jaar“  

• 2018: beste portfolio van Unit-linked Products Europe 2018, toegekend door CFI.co  

(FWU Group: Best Portfolio of Unit-linked Products Europe 2018) 
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Meer informatie over FWU-producten en onze Quant-methodes  

vindt u op onze website www.forwardyou.com 


