
Franco Mendes, Benoit. Assuradeur, Lid van de firma
,, B. Franco Mendes & Co".-Geb. te Amsterdam, 18 Maart
1869. - Vader: Abraham Franco Mendes, overl. 1889.;
Moeder: Sara Lopes de Leao Laguna, overl. 1926. -

Weduwnaar
van Jonkvr. E.
Lopes Suasso,
overl. 1931. -
Kinderen: Co-
ra Suze, geb.
16 Juli 1902,
geh. met A. V.
van Os, koop-
man ; Albert
Isac, geb. 22
Februari 1905,
sedert l Juli
1932 opgeno-
men in de fa B.
Franco Mendes
& Co., gehuwd
met Johanna
van der Kous.
- Fr. M. genoot
Lager Onder-
wijs en bezocht
daarna de Ie
H. B. S. 3-j.
cursus, te Am-
sterdam. - Na
het beëindigen
van dezen cursus trad hij als volontair bij de Fa. S. van
Biema, agentuur- en commissiehandel in dienst. - Van
1889 tot 1892 was Fr. M. employé, bij de firma „Is. Franco
Mendes", assurantiën, en daarna werd hij als firmant op-
genomen in de firma „Gebr. Lopes Suasso" in effecten,
terwijl hij in datzelfde jaar, 1892, zijn eigen firma in assu-
rantiën stichtte. In 1913 trok de besprokene zich terug uit
de firma „Gebrs. Lopes Suasso". - Zijn bedrijf bleef in
assurantiën en effecten. Sedert 1914, ten tijde van de
Beurssluiting beweegt de firma zich echter bijna uitslui-



tend op het gebied van assurantiën. Van den toenmaligen
Minister Posthuma ontving Fr. M. de uitnoodiging tot het
maken van een ontwerp van Molestverzckcring. Dit ont-
werp werd uitverkoren en Fr. M. werd gevolmachtigd om
voor de Nederlandsche Regeering op te treden. Mede-
gevolmachtigden waren de firma R. Mees & Zonen
te Rotterdam en Jan ter Meulen, Directeur van den
Nederlanclschen Lloyd, te Amsterdam, terwijl „Centraal
Beheer" de administratie op zich nam. De Oorlogsmolest
Verzekerings Wet van 1915 is dus bijna in hoofdzaak door
Fr. M. ontworpen. — Een tweede belangrijk feit op assuran-
tiegebied, dat door den besprokene tot stand gebracht
werd, is de invoering van de thans zoo bekende B.F.M, polis
tegen berooving en fraude van personeel enz. Vooral in
kringen van banken en commissionnairs in effecten is deze
polis een succes geworden en een leidraad voor verzeke-
ringen op dit gebied. - Fr. M. is Penningmeester van het
Portugeesch Israëlitische Ziekenhuis. - Met uitzondering
van Rusland is ongeveer geheel Europa door hem bezocht.
- De besprokene is een lief hebber van muziek-, bridge- en
skatspel. - Nic. Witsenkade 16, Amsterdam-C.


