
A.G.“Assicurazioni Generali”: een verzekering perfin  
 
(Door Jan van Riel; uit: Perfinpost nr. 142. December 2022) 
 
 
Deze perfin (A.G.) werd gebruikt van 1890 tot 1942 en  
werd gemaakt met een meervoudige perforator door  
de kantoren van Venetië, Turijn, Trieste, Rome en Napels.  
De eerste envelop is per expres verstuurd naar Rome  
gefrankeerd met een zegel van 50c. en L1,25 espresso  
afgestempeld d.d.5-12-35 Venezia-Ferrovia Espressi en  
een paars ESPRESSO stempel (zie afbeelding 1). 
 

 
 
Afb. 1: espresse-brief met perfin A.G. uit 1935 
 
Een eigen kantoorstempel achterop: Assicurazioni Generali-Venezia.5-12-35 
S. Aankomststempel Roma-Ferrovia Espressi 6-12-35 XIV. Tevens een oranje 
aankomstvignet (Agenzia Recapito Via della Fiamme 18 Direzione 339769) 
(zie afbeelding 2) 
 
 
 
Afb. 2: het oranje aankomstvignet                                                                                                                                   

 

        



De tweede envelop is verstuurd vanuit Trieste naar Berlijn gefrankeerd met 
L1.25 voorzien van het perfin A.G. in klein formaat, afgestempeld Trieste-
Centro-Part. ORD. 18-11-27 (zie afbeelding 2). 
 

  
 
Afb. 2: brief met perfin A.G. naar Berlijn uit 1927. 
 
 
Dit kleinere formaat is ook gebruikt door de kantoren in Mortara en Rovigo 
(bekend met en zonder punt achter de G) van 1908 tot 1945). De Deutsche 
Bank heeft de brief ontvangen op 30 nov.’27 en voorzien van het kaststempel. 
 
 
                      In Hongarije bestaat het perfin A.G. met daaronder 1831 van  
                      het kantoor te Budapest en Szeged (zie afb. 3).  
                     
                        Afb. 3: de Hongaarse perfin AG/1831 
 
 
Een kleiner formaat is ook  bekend in Oostenrijk en Tsjecho-  
slowakije. 
                        
                                                   Afb. 4: De Oostenrijkse en Tsjechoslowaakse perfin. 
                                     
 
  

 

 

 



De Keizerlijke “Regia Privilegiata Compagnia di Assicurazioni Generali Austro-
Italiche” werd opgericht in Trieste op 26 december 1831. Generali betekende 
dat het bedrijf zich met elke tak van verzekeren bezighield: maritiem, brand, 
leven, hagel enz. De directeur was Giuseppe Lazzaro Morpurgo.  
Het bedrijfssymbool was de Habsburgse adelaar omdat Trieste tot 1918 
Oostenrijks was. De Divisie van Venetië nam in plaats daarvan als logo de 
leeuw van San Marco aan (zie afbeelding 5).  
 
In het eerste decennium van hun bestaan breidde het netwerk van 
agentschappen zich uit over alle Italiaanse staten, de belangrijkste steden en 
alle belangrijke Europese steden. Tot 1847 was Gianbattista de Rosmini de 
grootste aandeelhouder. 
Een van de eerste uitkeringen was in 1836 toen in Venetië het Teatro La 
Fenice afbrandde. De Generali betaalde voor de wederopbouw van het 
theater. In 1848 na de opstanden van de Risorgimento (Streven naar eenheid 
en bevrijding van vreemde overheersing in de 19e eeuw) werd “Austro-
Italiche” uit de bedrijfsnaam verwijderd en werd de naam gewijzigd in 
‘Assicurazioni Generali’.  
 

 
 
Afb. 5: bord van het verzekeringsbedrijf met de leeuw van San Marco 
 
Na de eenwording van Italië werd het Venetiaanse kantoor van Generali de 
grootste verzekeringsmaatschappij van het nieuwe koninkrijk. Samuele Della 
Vida had de leiding over het Italiaanse filiaal tot 1875. Van 1877 tot 1920 werd 
het bedrijf geleid door Marco Besso en onder zijn leiding kreeg het bedrijf 
internationale dimensies in het Middellandse Zee gebied, St. Petersburg, 
Warschau, Amerika en het verre Oosten.  
 



 
 
Afb. 6: Het hoofdkantoor van Assicurazioni Generali   
 
 
In deze periode werden er grote kantoren gebouwd zoals het Palazzo op 
Piazza della Signoria in Florence (1871), het Palazzo op Piazza Duca degli 
Abruzzi in Trieste (1886), het palazzo op Piazza Cordusio in Milaan(1899), het 
Palazzo van Piazza Venezia te Rome en dat van Piazza Solferino in Turijn.  
In 1914 werd de Procuratie Vecchie het hoofdkwartier van de directie van 
Venetië geheel gerenoveerd. 
 
In eerste Wereldoorlog kwam Italië tegenover Oostenrijk-Hongarije te staan, 
hierdoor werd het bedrijf in tweeën gesplitst op operationeel niveau. Trieste 
was Oostenrijks-Hongaars en Venetië Italiaans. In 1920 werd Edgardo 
Morpurgo president van A.G. Onder zijn leiding vond een verdere expansie 
plaats. Door de deling van het Oostenrijk-Hongaarse rijk had het acht 
vestigingen in het buitenland en 60 agentschappen in dertig landen. In 1935 
waren er negenentwintig dochterondernemingen in Europa, vier in Amerika, 
twee in Afrika en één in Azië. Een van de overnames in deze tijd was de 
“Alleanza Assicurazioni” gesticht door Enrico Pontremoli en Evan George 
Mackenzie in het begin van de twintigste eeuw. 
 
Tijdens de eerste periode groeide het bedrijf door aandeelhouders en 
managers van Joodse afkomst. Van Morpurgo tot Maurogonato en van Levi 
della Vida tot Treves de Bonfili. In 1938 werd (dreigende met de 
rassenwetten) de laatste Morpurgo dringend uitgenodigd om af te treden en 
zijn presidentschap over te dragen aan Giuseppe Volpi di Misurata.  
  



              
 
Afb. 7 en 8: twee reclameposters van het verzekeringsbedrijf 
 
 
In feite werd de Generali-bedrijven tot het einde van de tweede Wereldoorlog 
geleid door de fascistische algemeen directeur Gino Baroncini. Joodse 
medewerkers werden wel geholpen bij het vinden van een andere baan of 
eventueel overgeplaatst naar het buitenland. Door de Duitse en 
Joegoslavische bezettingen en daarna het Brits-Amerikaanse bestuur van het 
Vrije Gebied van Trieste waren het moeilijke jaren voor Baroncini.  
Tijdens de voorzitterschappen van Antonio Cosulich (1943-1948) en Mario 
Abbiate (1948-1954) volgden onteigeningen van de afdelingen in de oostelijke 
landen. Na de voorzitterschappen van Mario Tripcovich en Camillo Giussani 
werd in 1960 Gino Baroncini president tot 1968. Tijdens deze jaren richtte de 
Franse tak van Generali op initiatief van Pierre Desnos de Europ Assistance 
op. Van 1968 tot 1979 was Cesare Merzagora president, in 1990 opgevolgd 
door Enrico Randone. In datzelfde jaar kwam er een nieuw hoofdkwartier in 
Mogliano Veneto. In 1988 versterkte Generali zich in Frankrijk door een 
belang in de “Compagnie du Midi” te kopen. In 1989 werd Generali met 40% 
aandeelhouder van de Franse groep AXA Midi, maar al in 1996 worden de 
aandelen weer verkocht om liquiditeit te krijgen voor de aankoop van INA 
Assitalia beheerd door Roberto Pontremoli, waarschijnlijk onder druk van de 
Italiaanse staat. In 2010 stond Assicurazioni Generali volgens het tijdschrift 
Fortune 500 op de derde plaats op de wereldschaal na AXA en ING -Groep 
met hun beheerde bedrijfsvolume. Het bedrijf bestaat ook in 2022 nog steeds. 
 
Bronnen: 
Wikipedia en Catalogo dei Perfin d’Italia van J.J.C. van Riel 
 


