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OneLife

Kies voor Leven. Kies voor Luxemburg

Vermogensbehoud en activabescherming behoren tegenwoordig tot de grootste onzekerheden bij 
vermogende particulieren en hun families.

Het Luxemburgse wettelijke kader voor de verzekeringssector biedt een ongeëvenaarde bescherming van 
het vermogen aan verzekeringnemers via: 

Het Luxemburgse beschermingsstelsel voor verzekeringnemers: de Veiligheidsdriehoek

Bescherming tegen een potentieel faillissement van de verzekeringsmaatschappij

Bescherming tegen beslag op de tegoeden van de verzekeringnemer door derde partijen

Nieuwe maatregelen om het beschermingskader nog verder te versterken

Het Luxemburgse beschermingsstelsel voor verzekeringnemers

De activa van de verzekeringnemer zijn beschermd door de Veiligheidsdriehoek

• Alle activa gekoppeld aan levensverzekeringscontracten (de “technische provisies”) moeten worden 
bewaard bij een onafhankelijke depothoudende bank

• Die bank is erkend door de Luxemburgse controledienst voor de verzekeringen, het Commissariat aux 
Assurances (CAA)

• De activa van de verzekeringnemer moeten gescheiden zijn van de activa van de 
verzekeringsmaatschappij en van de bank

• Het CAA controleert grondig de regels voor de solvabiliteitsratio van elke levensverzekeringsmaatschappij

Bescherming tegen een potentieel faillissement van de verzekeringsmaatschappij

Activa van de verzekeringnemer gescheiden van de activa van de bank en de verzekeraar

• In geval van faillissement van de verzekeringsmaatschappij worden de effecten aangehouden op 
aparte rekeningen gekoppeld aan de technische provisies van de verzekering ten bate van klanten of 
begunstigden

• Bij financiële moeilijkheden kan het CAA deze rekeningen bevriezen1: in dat geval mogen er op die 
rekeningen geen transacties worden uitgevoerd (door de verzekeraar noch door de bank) zonder de 
voorafgaande goedkeuring van het CAA

• De verzekeringnemers hebben preferente rechten op de activa van de gescheiden rekeningen2, een 
“superprivilege” waardoor ze voorrang hebben op alle anderen (werknemers, ...)

• In de meeste Europese landen is de bescherming van de rekeninghouder beperkt tot EUR 100.000 per 
persoon en per bank. In Luxemburg staat er geen limiet op het bedrag van het “superprivilege” van 
verzekeringnemers

1 Artikel 116 van de Wet op de verzekeringssector 2 Artikel 118 van de Wet op de verzekeringssector

Aparte rekening
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Het Luxemburgse beschermingsstelsel voor verzekeringen

Bescherming tegen beslag op de tegoeden van de verzekeringnemer door derde 
partijen

Activa van de verzekeringnemer beschermd tegen een potentiële claim van schuldeisers van de 
verzekeringnemer

• De rechten om een contract af te kopen, om er een voorschot op te vragen of om hem in pand te geven, 
berusten exclusief bij de verzekeringnemer, wat betekent dat er geen beslag kan worden gelegd op die 
rechten en dat ze niet kunnen worden uitgeoefend door de schuldeisers van de verzekeringnemer

• Schuldeisers van de verzekeringnemer kunnen hem/haar niet verplichten de bovenvermelde rechten uit 
te oefenen

• Schuldeisers van de verzekeringnemer kunnen geen beslag leggen op het contract zelf, omdat het over 
activa van de verzekeringsmaatschappij gaat

• Schuldeisers van de verzekeringnemer kunnen beslag leggen op de claim van de verzekeringnemer 
tegenover de verzekeringsmaatschappij om de contante waarde van het verzekeringscontract te 
recupereren, maar die schuldeisers zullen geen betaling ontvangen zolang de verzekeringnemer niet vrij 
beslist zijn/haar recht om die waarde terug te vorderen, uit te oefenen

• De enige uitzondering op dat principe is wanneer de premies die in het contract worden gestort duidelijk 
buitensporig zijn ten aanzien van de financiële capaciteiten en het vermogen van de verzekeringnemer

Nieuwe maatregelen om het beschermingskader nog verder te versterken

Bescherming van de verzekeringnemer wordt verder versterkt door de Wet van 10 augustus 
2018, die zorgt voor een aparte claim voor elke verzekeringnemer op de activa die in zijn/haar 
contract worden aangehouden 

• De Wet van 10 augustus 2018 versterkt de bescherming van de verzekeringnemer nog verder
• Beschermingskader meer op maat van het profiel en de strategie van de individuele verzekeringnemer

Bij faillissement van de verzekeringsmaatschappij

Vroegere bescherming

Verzekeringsmaatschappij

Verzekeringnemer
Portefeuille van contracten van 
de verzekeringsmaatschappij

Nieuwe verbeterde bescherming

Contract van de 
verzekeringnemer

"Superprivilege" op de 
portefeuille van 

contracten van de 
verzekeringsmaatschappij

Verzekeringsmaatschappij

Verzekeringnemer

Portefeuille van contracten van 
de verzekeringsmaatschappij

Contract van de 
verzekeringnemer
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B E S C H E R M I N G  V A N  D E  V E R Z E K E R I N G N E M E R 

De inhoud van deze brochure is uitsluitend bedoeld als algemene informatie over de producten en/of diensten die 
worden aangeboden door de levensverzekeringsmaatschappij The OneLife Company S.A. (OneLife). Het is geen aanbod 
of verzoek voor de aankoop van een levensverzekeringsproduct. OneLife garandeert of waarborgt niet dat de informatie 
in deze brochure volledig, nauwkeurig of actueel is. Evenmin is deze informatie bedoeld als enige vorm van juridisch, 
fiscaal of beleggingsadvies en daarom mag de informatie in dit document of ieder ander precontractueel document 
enkel worden gebruikt in combinatie met gepast professioneel advies afkomstig van een geschikte, gekwalificeerde, 
professionele bron.
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 De voordelen

Luxemburg heeft een van de sterkste beschermingsstelsels voor verzekeringnemers in Europa

De regels voor de Luxemburgse levensverzekeringssector zijn bijzonder gunstig in vergelijking met 
andere sectoren, zoals banken

De solvabiliteitsratio van OneLife biedt een hoge bescherming voor de activa van de verzekeringnemers

De invoering van bijkomende maatregelen versterkt het beschermingskader nog verder en stemt het 
beter af op het profiel en de strategie van de individuele verzekeringnemer

Over OneLife

De conventionele kijk op levensverzekeringen helemaal omgooien, is de bestaansreden van OneLife. Als 
specialist ter zake met meer dan 25 jaar ervaring ontwikkelen wij grensoverschrijdende oplossingen op het 
vlak van financiële planning voor vermogende cliënten in Europa en daarbuiten.

Of het nu om langetermijnsparen, erfenisplanning of gewoon inzicht in een beter beheer van uw vermogen 
gaat, wij engageren ons om geavanceerde en innovatieve oplossingen aan te bieden die volledig voldoen aan 
de regelgeving en zijn aangepast aan alle individuele en ook veranderende behoeften.

Samen met een sterk netwerk van geselecteerde partners – waaronder privébanken, family offices en 
onafhankelijke financiële adviseurs – biedt ons dynamische team van internationale experts een frisse 
aanpak die helpt om de behoeften van vermogende cliënten in een veranderende wereld te begrijpen en erop 
te anticiperen.

Met EUR 5,2 miljard vermogen in beheer is OneLife lid van APICIL Groep, de vierde grootste groep voor 
sociale bescherming in Frankrijk, die zich bezighoudt met levens- en gezondheidsverzekeringen, pensioenen, 
spaarproducten en verwante financiële diensten.
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linkedin.com/company/the-onelife-company info@onelife.eu.com

onelife.eu.com/blogtwitter.com/the1lifeco

ESSENTIAL WEALTH

onelife.eu.com

T (+352) 45 67 301
F (+352) 45 67 34
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The OneLife Company S.A.
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