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“  De expertise, reputatie en soliditeit 
van Vitis Life worden erkend door  
vele specialisten. ”
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Nicolas Limbourg
CEO

Beste klant, Beste partner,

Vitis Life, een belangrijke speler in de levensverzekeringssector  
in Luxemburg, draagt al meer dan 20 jaar bij aan de ontwikkeling 
van het Luxemburgse financiële centrum als expertisecentrum  
voor grensoverschrijdende levensverzekeringen.

Naast dit succes zijn we er trots op dat de expertise, reputatie 
en soliditeit van Vitis Life erkend worden door vele specialisten 
die actief zijn in de financiële sector: verzekeringsdistributeurs, 
advocaten, family offices, ...

    De expertise van Vitis Life is gebaseerd op de kwaliteit 
van onze medewerkers en op de menselijke grootte  
van onze structuur, waardoor we dicht bij onze partners 
kunnen staan en snel op hun verzoeken kunnen reageren.

    De reputatie van Vitis Life koesteren we door oplossingen 
te ontwikkelen die de regelgeving respecteren in plaats  
van onze producten blind te promoten.

    De soliditeit van Vitis Life steunt op jarenlange goede 
financiële resultaten van onze onderneming en die van  
onze groep, Monceau Assurances.

Doordat we deze kwaliteiten hoog in het vaandel dragen,  
en bovendien deel uitmaken van de groep Monceau Assurances, 
blijven we innovatieve levensverzekeringsproducten ontwikkelen 
die voldoen aan de behoeften van onze partners.

Zo commercialiseren we ook sinds begin 2018, naast onze activiteit 
in het kader van de vrije dienstverlening op de Belgische markt, 
onze verzekeringscontracten in België via ons bijkantoor in Diegem.

Tevens hebben we levensverzekeringsproducten ontwikkeld  
om ons gamma “à la carte" producten uit te breiden en zo een 
bredere en grotere klantenkring aan te spreken.

Ten slotte blijven we de digitalisering van onze producten en 
diensten ontwikkelen om beter tegemoet te komen aan de wensen 
en behoeften van klanten en verzekeringsdistributeurs.

Verder in deze brochure vindt u onze belangrijkste sleutelcijfers, 
evenals die van onze aandeelhouder Monceau Assurances.  
Het vertrouwen dat u in ons stelt, verdient immers deze 
transparantie. We komen eveneens terug op de belangrijkste 
voordelen die geboden worden door de Luxemburgse 
prudentiële regelgeving inzake levensverzekeringen, die van het 
Groothertogdom Luxemburg de Europese marktleider maken  
op het vlak van vrije dienstverlening van verzekeringen. 

Ten slotte ontdekt u onze verschillende 
levensverzekeringsoplossingen en de grote keuze aan financiële 
structurering, ontwikkeld met de vermogensbeheerders en 
bewaarbanken die we onze partners die we onze partners mogen 
noem en.

Veel leesgenot.
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Vrije dienstverlening (VDV)

De VDV is het recht voor een Europese inwoner om contracten  
aan te gaan bij een verzekeringsmaatschappij die in een andere lidstaat 
is gevestigd dan zijn woonstaat. Bovendien machtigt de VDV een 
verzekeringsmaatschappij, die in een lidstaat van de Europese Unie  
is gevestigd, om haar producten op de markt te brengen voor 
inwoners van de Europese Economische Ruimte (EER). 

Voor de uitoefening van de VDV in de verzekeringssector moet 
de verzekeringsmaatschappij eerst een unieke administratieve 
vergunning toegekend krijgen die wordt uitgereikt door de bevoegde 
instanties in de lidstaat waar haar maatschappelijke zetel is gevestigd.

Vestigingsregime

Een levensverzekeringsmaatschappij die gevestigd en erkend  
is in een Europese lidstaat, is tevens gemachtigd om haar producten 
actief te commercialiseren in een andere Europese lidstaat door 
oprichting van een bijkantoor in dat land.

VITIS LIFE, EEN EERSTEKLAS 
LEVENSVERZEKERING 
“made in Luxembourg”

Vitis Life is een Luxemburgse levensverzekeringsmaatschappij die werd  
opgericht in 1995 en in het kader van de vrije dienstverlening actief is in België,  
Frankrijk en Italië. Vitis Life commercialiseert haar oplossingen onder het 
vestigingsregime in Luxemburg alsook in België via haar bijkantoor  
Vitis Life - Belgian Branch. 

Met meer dan 2 miljard euro activa onder beheer en een solvabiliteits- 
ratio hoger dan 200% is Vitis Life niet alleen een belangrijke speler op  
de Luxemburgse markt: ook in Europa staat ze bekend als de specialist  
in eersteklas levensverzekeringen “à la carte”.

Om de cliënten, waar ze ook zijn of naartoe gaan, steeds beter te begeleiden  
in hun ambities voor hun vermogen, werken de multidisciplinaire  
specialistenteams van Vitis Life alomvattende (fiscale, financiële en juridische) 
oplossingen uit die optimaal aan hun behoeften zijn aangepast.  
Een innoverende aanpak die expertise en betrouwbaarheid vergt  
en waarvoor de maatschappij rekent op een netwerk van gerenommeerde  
partners die haar waarden en veeleisendheid delen: private bankers, 
vermogensbeheerders, asset managers, advocaten, notarissen...

Het specialistenteam van Vitis Life doet er alles aan om het totale  
vermogen van de cliënt transparant, sereen en efficiënt te beheren.

1995

Vitis Life wordt opgericht 
en start haar activiteit 
op de Belgische markt 
via de VDV

2004

Introductie op 
de Italiaanse markt

2006

Vitis Life brengt 
individuele contracten 
op de Franse markt

2010

KBL epb wordt 
100% aandeelhouder 
van Vitis Life

Sleuteldata
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Vitis Life is een Luxemburgse levensverzekeringsmaatschappij die werd
opgericht in 1995 en in het kader van de vrije dienstverlening actief is in België,
Frankrijk en Italië. Vitis Life commercialiseert haar oplossingen onder het
vestigingsregime in Luxemburg alsook in België via haar bijkantoor
Vitis Life - Belgian Branch.

Met meer dan 2 miljard euro activa onder beheer en een solvabiliteits-
ratio hoger dan 200% is Vitis Life niet alleen een belangrijke speler op
de Luxemburgse markt: ook in Europa staat ze bekend als de specialist
in eersteklas levensverzekeringen “à la carte”.

Om de cliënten, waar ze ook zijn of naartoe gaan, steeds beter te begeleiden
in hun ambities voor hun vermogen, werken de multidisciplinaire
specialistenteams van Vitis Life alomvattende (fiscale, financiële en juridische)
oplossingen uit die optimaal aan hun behoeften zijn aangepast.
Een innoverende aanpak die expertise en betrouwbaarheid vergt
en waarvoor de maatschappij rekent op een netwerk van gerenommeerde
partners die haar waarden en veeleisendheid delen: private bankers,
vermogensbeheerders, asset managers, advocaten, notarissen...

Het specialistenteam van Vitis Life doet er alles aan om het totale
vermogen van de cliënt transparant, sereen en efficiënt te beheren.

2012

Precision Capital 
wordt aandeelhouder 
van de groep KBL epb

2015

Monceau Assurance 
wordt 100% 
aandeelhouder 
van Vitis Life

2016

Vitis Life start 
een project om haar 
contracten aan 
een bredere waaier 
van klanten aan te bieden

2018

Opening van het 
bijkantoor in België:  
Vitis Life - Belgian Branch

Verdeling 
bruto premies

Verdeling 
van de wiskundige
voorzieningen
per markt 

Kerncijfers per 31.12.2019

Verdeling 
van de wiskundige 
voorzieingen
per activa klasse

2,319 miljard € 
activa onder beheer

4
markten waarop  
Vitis Life actief is

+70
gerenommeerde
institutionele partners 

> 200%
solvabiliteitsratio

50
specialisten 
in levensverzekeringen

1,47 miljoen € 
nettoresultaat

25 
jaar expertise

44%

0,50%
15,50
%

33%

7%

Frankrijk Italië
België Luxemburg
Overige

22%

14%

41%

9%

13%

Frankrijk Italië
België Luxemburg
Overige

91%

4%
1%

4%

Interne dedicated funds ("fonds dédiés")
/ Gespecialiseerd verzekeringsfonds
Interne collectieve beleggingsfondsen
Gewaarborgd rendement
Externe beleggingsfondsen
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Luxemburgse 
financiële sector

1953

Eerste notering 
van een obligatie 
in USD op 
de Luxemburgse beurs

1978

Luxemburg verwelkomt 
de eerste islamitische 
financieringsinstelling 
in een westers land: 
Islamic Banking System 
Holdings Limited 
Luxembourg

1983

De eerste 
sharia-conforme 
verzekeringsmaatschappij 
in Europa vestigt zich 
in Luxemburg

1992

Derde richtlijn 
levensverzekering:  
het echte vertrekpunt 
van de vrije 
dienstverlening voor 
levensverzekeringen

UW DAGELIJKS LEVEN, INSPIREERT 
DE EXPERTEN VAN VITIS LIFE

Luxemburgse kwaliteit gekoppeld 
aan een transparante aanpak 
die de juridische situatie 
van de verzekeringnemer 
voor 100% respecteert
Vitis Life speelde een pioniersrol op het gebied van transparantie  
en best practices en streefde er altijd al naar om de lokale 
regelgeving na te leven. De producten die Vitis Life voorstelt 
passen binnen de wetgeving die van toepassing is in de woonstaat 
van de verzekeringnemer, maar benutten ook de vele voordelen 
van het prudentiële systeem voor de Luxemburgse 
levensverzekeringssector.

Multidisciplinaire teams en 
een internationaal netwerk van 
deskundigen tot uw dienst, voor een 
“à la carte” aanpak van uw contract 

Sleuteldata

Legal Department:
een team gespecialiseerde juristen
met kennis van de markten waar

Vitis Life actief is

Finance Department:
verantwoordelijk voor de relaties

met de bewaarbanken, Private Bankers,
family offices…

Verzekeringnemer

Client Services Department:
beheer van nieuwe dossiers
en van bestaande contracten

Compliance Department:
goedkeuring van de dossiers

Country Manager /
Wealth Insurance Consultant
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2002

Eerste in Europa 
genoteerde sukuk 
(sharia-compliant 
obligatie) op 
de Luxemburgse 
effectenbeurs

2011

Eerste in Europa 
genoteerde dim 
sum obligatie op 
de Luxemburgse 
effectenbeurs

2012

Luxemburg is het eerste 
en één van de weinige 
landen ter wereld die 
de activiteit van Family 
Office reguleert

2015

Luxemburg is het 
eerste land dat een 
Europese vergunning 
van betalingsinstelling 
verleent aan een uitbater 
van virtuele valuta

2016

Luxemburg en 
de Europese 
Investeringsbank 
lanceren het “platform 
klimaatfinanciering 
Luxemburg-EIB” (om de 
strijd aan te binden tegen 
de klimaatverandering)

LUXEMBURG, 
FINANCIËLE UITMUNTENDHEID 
in het hart van Europa

Het Groothertogdom Luxemburg heeft een plaats in de top vijf 
van de Europese financiële centra en staat wereldwijd bekend 
als een van de belangrijkste markten voor vermogensbeheer 
en beleggingsfondsen. Luxemburg is een echte hub voor Europese 
en niet-Europese beleggingen en spaarde de laatste decennia kosten 
noch moeite om uit te groeien tot een van de meest vermaarde 
internationale financiële centra. Het is ook een van de zeldzame 
Europese landen met een AAA-rating.

Dit multicultureel land in het centrum van West-Europa wist zichzelf 
jaar na jaar opnieuw uit te vinden, dankzij zijn constructieve dialoog 
tussen de verschillende spelers in de financiële sector en de overheid. 
Maar Luxemburg kon naast zijn stabiel politiek, economisch 
en fiscaal klimaat vooral een echte financiële dynamiek op gang 
brengen door een unieke prudentiële regelgeving uit te werken 
voor levensverzekeringen.

Kerncijfers(1)

AAA-rating 
Moody’s, Standard & Poor’s en Fitch

24 miljard € 
premieontvangsten in 
de verzekeringssector 
leven en niet-leven

(1) Bron: Association des Compagnies d'Assurances et de Réassurances de Luxembourg - cijfers 2017.

360 biljoen €
activa onder beheer

86
verzekeringsmaatschappijen
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EEN SOLIDE 
AANDEELHOUDER

Met 350 medewerkers actief op het terrein alsook in de kantoren 
van Luxemburg, Parijs en Vendôme en met 80 algemene 
agentschappen, verenigt Monceau Assurances, met hoofdzetel 
in Parijs, verscheidene onderlinge maatschappijen die samen 
300.000 klanten bedienen. Voorzien van een solide financiële 
structuur, beheert dit geheel meer dan 8 miljard euro aan activa. 

De Monceau Assurances partners verdelen op de Franse markt 
pensioenproducten (de zogenaamde “retraite en points”) en 
levensverzekeringen via de onderlinge maatschappij Capma & Capmi 
en haar filiaal Monceau Retraite & Epargne en BOAR verzekeringen 
via Monceau Générale Assurances en de Union des Mutuelles 
d'Assurances Monceau.

1907

Ontstaan van de Caisse 
Centrale de la Mutualité 
Agricole d'Afrique 
du Nord in Algiers

1955

Oprichting van de Caisse 
Centrale d'Assurance 
et de Prévoyance 
Mutuelle Agricole 
(Capma)

1962

De maatschappij neemt 
haar intrek in de Rue 
Monceau te Parijs 

1976

Oprichting van de Caisse 
Centrale d'Assurance et 
de Prévoyance Mutuelle 
Interprofessionnelle 
(Capmi)

1992

Fusie van Capma 
en Capmi

1994

MGA, ontstaan uit 
de fusie van de Mutuelle 
de Loir-et-Cher 
et de la Mer met 
de Mutuelle 
de Lyon, vervoegt 
Monceau Assurances

Gilles Dupin
voorzitter en directeur-generaal 
Monceau Assurances

Sleuteldata
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Kerncijfers per 31.12.2019

54 Mio € 
netto resultaat

1,172 Mia €
boekhoudkundig eigen vermogen

8,9 Mia €
activa onder beheer

+110
jaar expertise

Beheerd vermogen 

10,5%

26%

5%

20%

9%

4%

17%

8%

0,5%

ICBE Aandelen 
Onroerend
Aandelen
Monetair

Overheidsobligaties 
ICBE obligaties
Coverteerbare obligaties 
Private obligaties
Leningen

56%

39%

5%

Leven
Schade
Herverzekering

Gediversifieerde
verzekeringsactiviteiten

2001

Oprichting van Monceau 
Générale Assurances 
door overdracht van de 
contractenportefeuille 
van de Mutuelle Générale 
d'Assurances

2002

Ontstaan van Monceau 
Retraite et Épargne 
(MR&É)

2012

Oprichting van 
Monceau Euro Risk 
(herverzekeraar) 
in Luxemburg

2013

Aankoop van het eerste 
gebouw in Luxemburg

2015

Partnership met KBL epb 
en aankoop van Vitis Life 
(Luxemburg)

2016

De Luxemburgse 
dochtermaatschappijen 
van de Groep Monceau 
werken voortaan onder 
eenzelfde dak in het 
White Pearl gebouw 
in Luxemburg
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DE LUXEMBURGSE 
LEVENSVERZEKERING: 
het ideale kader voor een optimaal beheer

Compliance

Oplossingen die de lokale 
wetgeving naleven
Het stelsel van de vrije dienstverlening (VDV) werd ingevoerd 
op grond van verschillende Europese richtlijnen over de 
levensverzekeringen en biedt elke verzekeringsmaatschappij 
die in een lidstaat van de Europese Unie is gevestigd de mogelijkheid 
om haar producten vrij op de markt te brengen in de Europese 
Economische Ruimte (EER). Elke inwoner van Europa kan dus voor 
de verzekeringsoplossingen van Vitis Life kiezen, die allemaal 
de voordelen van het Luxemburgse prudentiële recht aanbieden 
en tegelijk de burgerlijke en fiscale regelgeving van de woonstaat  
van de cliënt naleven. Er is al jarenlang fors vooruitgang geboekt 
in de fiscale transparantie op Europees en internationaal 
niveau, ook in Luxemburg. Zo werden reeds heel wat bilaterale 
overeenkomsten en Europese richtlijnen in de Luxemburgse 
wetgeving omgezet of is de omzetting ervan aan de gang. 
Ze voorzien in de uitwisseling van gegevens voor fiscale doeleinden, 
op verzoek of automatisch. Dat sluit naadloos aan bij het streven 
van Vitis Life om altijd verzekeringsoplossingen voor vermogende 
cliënten te ontwikkelen met strikte naleving van de wetgeving 
in hun woonstaat. Zo kan Vitis Life op grond van de specifieke 
reglementering in de woonstaat van haar cliënten genoodzaakt 
zijn om fiscale vertegenwoordigers aan te wijzen (bijvoorbeeld: 
Italië), en zelfs om in haar hoedanigheid van betaalagent bepaalde 
belastingen in te houden (bijvoorbeeld: Frankrijk, Italië).

Specialiteit

Vrije dienstverlening 
en Luxemburgse know-how
De VDV biedt de Europese levensverzekeringsmaatschappijen 
de mogelijkheid om hun werkgebied uit te breiden. 
De Luxemburgse prudentiële reglementering op het gebied 
van levensverzekeringen en de aanwezigheid van tal 
van professionals uit de financiële sector maakten het daarbij 
mogelijk om in Europa in twee decennia tijd een unieke 
know-how op te bouwen op het gebied van grensoverschrijdende 
levensverzekeringsoplossingen.

Door zijn soepele oplossingen, de aanwezigheid van een brede know-how en de strikte controle van zijn toezichthouders, biedt Luxemburg 
een ideaal kader voor welgestelde cliënten die op zoek zijn naar doordachte vermogensoplossingen. Vitis Life vindt inspiratie in deze 
gunstige omgeving om elke cliënt het antwoord te bieden dat het best aan zijn behoeften voldoet.

Het extraatje van Vitis Life:
De know-how van een multidisciplinair team met meer 
dan 20 jaar ervaring in vrije dienstverlening met respect voor 
de lokale regelgeving in het thuisland van de verzekeringnemer.
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Flexibiliteit

Ruime keuze aan vermogensbeheer- 
specialisten en selecteerbare activa
Overeenkomstig de Europese richtlijnen over 
de levensverzekeringen vallen de onderliggende activa 
van de verzekeringscontracten die Vitis Life voorstelt 
onder de Luxemburgse wetgeving (prudentieel recht). 
Die reglementering biedt al jarenlang een unieke flexibiliteit 
voor de beleggingsoplossingen in Europa, via de externe 
beleggingsfondsen, de interne collectieve beleggingsfondsen, 
de interne dedicated funds (“fonds dédiés”) 
en de gespecialiseerde verzekeringsfondsen (“FAS”).

Via deze fondsen biedt de Luxemburgse prudentiële 
reglementering Vitis Life de mogelijkheid om elke cliënt 
in partnership met gespecialiseerde vermogensbeheerders 
de oplossing aan te reiken die het best aan zijn verwachtingen 
en risicoprofiel voldoet: 

  Dedicated funds (“fonds dédiés”): individueel en 
persoonlijk beheer van de portefeuille volgens de behoeften 
en het profiel van de belegger.

  Interne collectieve beleggingsfondsen: een gezamenlijke 
beheerstrategie voor verschillende cliënten die in eenzelfde 
financiële benadering geïnteresseerd zijn.

  FAS (Fonds d'Assurance Specialisé = gespecialiseerd 
verzekeringsfonds)(1): individueel beheer door 
de verzekeringnemer zelf.

  Externe beleggingsfondsen: aanbod bestaand 
uit verschillende instrumenten waarmee in tal van 
beleggingsfondsen kan worden geïnvesteerd, inclusief  
fondsen van derden.

Dankzij de vele samenwerkingsverbanden van Vitis Life met 
vermogensbeheerders en bewaarbanken over heel Europa, stelt 
ze dagelijks dedicated funds (“fonds dédiés”) samen die haar 
welgestelde cliënten oplossingen aanreiken voor een discretionair 
beheer dat aan hun meest specifieke behoeften is aangepast. 
Deze dedicated funds (“fonds dédiés”) zijn beschikbaar vanaf 
125.000 euro en bieden de vermogensbeheerders een grote vrijheid 
in de keuze van de in aanmerking komende activa. Zo mogen 
ze voor cliënten die een premie van 1 miljoen euro of meer 
investeren, beleggen in complexe activa (alternatieve fondsen, 
certificaten...), indien de cliënten daarmee akkoord gaan. 

Het extraatje van Vitis Life:
Open architectuur: een breed gamma aan beschikbare activa 
bij onze partners.

(1) Dit vehikel is momenteel niet toegankelijk voor Belgische residenten.
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Veiligheid 

Beschermde activa 
voor “superbevoorrechte” cliënten
“Wat gebeurt er met mijn activa als de verzekeringsmaatschappij 
waarbij ik mijn contract heb, in financiële moeilijkheden geraakt?” 
Sinds de financiële crisis in 2008 wordt die vraag immers regelmatig 
gesteld door cliënten die een levensverzekeringscontract willen 
aangaan.

Gelukkig bepalen de Europese richtlijnen dat bij de vereffening 
van een verzekeringsmaatschappij de cliënten, begunstigden en alle 
benadeelde partijen met een schuldvorderingsrecht tegenover 
de verzekeringsmaatschappij beschermd zijn.

Luxemburg onderscheidt zich echter daarbij door zijn uitgebreid 
beschermingsmechanisme.

Luxemburg voerde wettelijk gezien twee “supervoorrechten” 
in waarmee de Luxemburgse levensverzekeringsmaatschappijen 
hun cliënten een bijzonder grote veiligheid kunnen bieden, namelijk:

  Het “absolute voorrecht” dat bepaalt dat de activa waarin 
de levensverzekeringscontracten zijn belegd (de zogenaamde 
“dekkingswaarden”) afzonderlijke vermogens vormen die 
bij voorrang worden aangewend om de betaling van de 
verzekeringsschuldvorderingen(1) te waarborgen(2).

Er worden dus verschillende vermogens, verschillende 
afgescheiden vermogens gecreëerd; één voor het geheel van 
de verzekeringscontracten verbonden aan beleggingsfondsen 
en één voor het geheel van verzekeringscontracten met 
gegarandeerd rendement zo  
deze worden aangeboden door de verzekeraar. In voorkomend 
geval worden deze twee vermogens apart beheerd van het 
eigen vermogen van de verzekeraar. In geval van faillissement 
van de verzekeraar zal elk vermogen bij voorkeur aangewend 
worden voor het nakomen van de verbintenissen ten opzichte 
van de verzekeringnemers en/of de begunstigden op basis van  
de kenmerken van zijn contract.

  Het “bijzondere voorrecht” dat bepaalt dat wanneer 
het afzonderlijke vermogen ontoereikend is, de cliënten 
– voor het saldo van hun schuldvordering – over een 
bijzonder voorrecht beschikken op het eigen vermogen 
van de verzekeringsmaatschappij dat voorrang heeft op alle 
andere voorrechten (behalve: bezoldigingen en vergoedingen 
voor de loontrekkenden van de verzekeringsmaatschappij, 
gerechtskosten, Luxemburgse schatkist, sociale zekerheid...).

(1)  Verzekeringsschuldvordering: elk bedrag dat door een verzekeringsmaatschappij 
is verschuldigd aan verzekerden, verzekeringnemers, begunstigden of alle slachtoffers 
met een rechtstreeks vorderingsrecht tegenover de verzekeringsmaatschappij 
en voortvloeit uit een verzekeringscontract. De door een verzekeringsmaatschappij 
verschuldigde premies voor het niet-aangaan of het annuleren van een 
verzekeringscontract worden ook als verzekeringsschuldvorderingen beschouwd.

(2)  Dit voorrecht heeft voorrang op alle andere, behalve – in beperkte gevallen – op de 
kosten die uitsluitend verbonden zijn aan de vereffening van de verzekeringsmaatschappij.

Het extraatje van Vitis Life
Een solvabiliteitsmarge hoger dan 200% per 31.12.2018 
(Solvabiliteit II).
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Dit specifieke beschermingsmechanisme van de Luxemburgse 
verzekeringsmaatschappijen berust op de naleving van de volgende 
principes: 

Gelijkwaardigheid en congruentie tussen 
“passiva” (technische voorzieningen) 
en “activa” (dekkingswaarden)
De Luxemburgse wet op de verzekeringssector eist inderdaad 
dat de verzekeringsmaatschappijen als tegenprestatie voor 
hun verbintenissen tegenover hun cliënten voldoende technische 
voorzieningen aanleggen. Die laatste (passiva) moeten op hun 
beurt te allen tijde worden vertegenwoordigd door gelijkwaardige 
dekkingswaarden. Die dekkingswaarden vormen dan het 
zogenaamde “afzonderlijke vermogen”.

De dekkingswaarden moeten aan 
toelaatbaarheidsvoorwaarden voldoen
Algemeen genomen moeten de dekkingswaarden rekening 
houden met de toelaatbaarheidsvoorwaarden bepaald door het 
Luxemburgse Commissariat aux Assurances (CAA) beschreven 
in reglementen en omzendbrieven.

Bewaargeving van de activa bij erkende 
kredietinstellingen en aangaan van 
een bewaargevingsovereenkomst met 
tussenkomst van het Luxemburgse CAA
De Luxemburgse verzekeringsmaatschappijen moeten 
de dekkingswaarden in bewaring geven bij een kredietinstelling  
die door de prudentiële instanties van een lidstaat van de EER 
(of buiten de EER onder bepaalde voorwaarden) wordt erkend 
en door het CAA is toegelaten. 

De toelaatbaarheid van een kredietinstelling door het CAA 
krijgt concreet vorm in de ondertekening van de bewaargevings- 
overeenkomst (gewoonlijk 'driepartijenovereenkomst' genoemd) 
tussen de verzekeringsmaatschappij en de kredietinstelling door 
de vertegenwoordigers van het CAA. Voornaamste doelstellingen 
van deze bewaargevingsovereenkomst zijn:

  de kredietinstelling informeren dat de activa (aandelen, 
obligaties, liquiditeiten...) die bij haar in bewaring worden 
gegeven op rekeningen die aan de verzekeringsmaatschappij 
toebehoren, dekkingswaarden zijn die bij voorrang 
worden aangewend voor de betaling van de 
verzekeringsschuldvorderingen;

  de kredietinstelling informeren dat deze activa – rekening 
houdend met de voorrechten voor de betaling van 

de verzekeringsschuldvorderingen – niet in pand mogen worden 
gegeven ten voordele van de instelling zelf of een derde 
(bijvoorbeeld een correspondentbank van de kredietinstelling);

  de kredietinstelling in staat stellen zich ertoe te verbinden 
de rekeningen van de verzekeringsmaatschappij te blokkeren op 
eerste verzoek van het CAA;

  de kredietinstelling ten slotte de mogelijkheid bieden 
te bevestigen dat wanneer zij failliet gaat, de in bewaring 
gegeven activa – behalve cashdeposito's – niet in de failliete 
vermogen worden opgenomen ingeval zij in gebreke blijft.  
De activa kunnen dan bijgevolg ook niet opgeëist worden door 
derden.

Bijhouden van een permanente 
inventaris en driemaandelijkse 
rapportering voor het CAA
De Luxemburgse verzekeringsmaatschappijen moeten 
een permanente inventaris bijhouden van de dekkingswaarden  
en deze driemaandelijks aan het CAA bezorgen zodat het kan nagaan 
of de technische voorzieningen volledig zijn gedekt door op zijn minst 
gelijkwaardige dekkingswaarden.

Scheiding van het eigen vermogen 
van de verzekeringsmaatschappij 
en het afzonderlijke vermogen
De wet eist een strikte scheiding van de tegoeden van Vitis Life 
(eigen vermogen) en de dekkingswaarden bestemd voor 
de betaling van de verzekeringsschuldvorderingen van haar cliënten. 
De naleving van dit principe komt tot uiting in de boekhoudkundige 
scheiding tussen het eigen vermogen van Vitis Life en de 
dekkingswaarden die zij voor haar cliënten voorbehoudt.

Buiten deze specifieke beschermingsmechanismen van het 
Luxemburgs prudentieel recht moet elke verzekeringsmaatschappij 
ook een solvabiliteitsmarge aanleggen. Concreet gaat het om activa 
in aanvulling op de dekkingswaarden die de verzekerings-
maatschappij moet aanhouden en die het minimale eigen vermogen 
vertegenwoordigen waarover zij moet beschikken om haar 
activiteiten uit te oefenen. Die aanvullende kapitalen zijn voor de 
verzekeringsmaatschappij een veiligheidsbuffer voor onverwachte 
gebeurtenissen.

Het bedrag aan aanvullende kapitalen dat momenteel van 
de verzekeringsmaatschappijen wordt geëist, wordt bepaald 
overeenkomstig de Europese richtlijnen, gewoonlijk "Solvabiliteit II" 
genoemd.

Volgens deze richtlijnen beschikt Vitis Life over een 
solvabiliteitsmarge ver boven het wettelijk minimum.
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Fiscale neutraliteit van Luxemburg 
en meeneembaarheid

Voordelen die onze mobiele 
cliënten op prijs stellen
Het verzekeringscontract biedt heel wat voordelen voor 
cliënten die van verblijfplaats moeten veranderen of van wie 
de familieleden in verschillende landen zijn gevestigd:

Het levensverzekeringscontract wordt erkend door 
de Europese landen 
Aangezien het verzekeringscontract door de verschillende 
Europese landen wordt erkend, is de verzekeringnemer zeker 
dat hij het kan aanhouden, ook als hij van woonstaat verandert. 
Daarom kan het contract voor tal van Europese inwoners een 
interessante oplossing zijn in vergelijking met andere vehikels voor 
vermogensoverdracht (bijvoorbeeld: trust, holding, soparfi...).

De neutrale fiscaliteit van Luxemburg: nog een troef 
van de Luxemburgse levensverzekeringsmaatschappijen
Aangezien Vitis Life een Luxemburgse verzekerings- 
maatschappij is, geniet zij de toepassing van de dubbel- 
belastingverdragen die Luxemburg met ruim 70 landen  
over de hele wereld heeft afgesloten.

Omdat Vitis Life juridisch en fiscaal gezien de enige eigenaar 
en uiteindelijke begunstigde is van de onderliggende tegoeden 
van de levensverzekeringscontracten en van de inkomsten die 
ze voortbrengen, laat zij haar cliënten immers onrechtstreeks 
profiteren van de fiscale neutraliteit van Luxemburg: 

  geen belastingheffing op de onderliggende 
activa van de levensverzekeringscontracten 
en op de inkomsten ervan voor Vitis Life;

  mogelijkheid om het verlaagde tarief van 
de buitenlandse bronheffing te genieten,  
zoals bepaald in alle belastingovereenkomsten.

In sommige gevallen kan Vitis Life ook een vrijstelling 
van de bronheffing toepassen krachtens het stelsel van 
het aanmerkelijk belang zoals bepaald in de Europese 
moeder-dochterrichtlijn: mogelijkheid om een fiscale 
vrijstelling van de buitenlandse bronheffing te genieten 
op basis van het stelsel van het aanmerkelijk belang.

Deze fiscale neutraliteit van Luxemburg is nog belangrijker voor 
mobiele cliënten die op zoek zijn naar een duurzame oplossing.

Zo is het Luxemburgse levensverzekeringscontract bij verandering 
van verblijfplaats van de verzekeringnemer uitsluitend onderworpen 
aan de fiscaliteit van zijn nieuwe woonstaat. Er is immers geen 
Luxemburgse belasting verschuldigd of de verzekerings- 
maatschappij dient er geen af te houden op de door niet-inwoners 
gestorte premies, op de geboekte winsten bij afkoop of bij 
de uitkering van de verzekeringsprestaties op de einddatum 
van het contract en bij overlijden van de verzekerde.

Het levensverzekeringscontract vormt dus een mobiel 
instrument voor vermogensoverdracht dat zeer geschikt is 
voor het nieuwe gedragspatroon van vermogende cliënten.

Het extraatje van Vitis Life
Een team gespecialiseerde juristen die de cliënt bijstaan in geval 
van wijziging van thuisland gedurende de looptijd van het contract.
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Vertrouwelijkheid

Gewaarborgde bescherming 
van de privacy van onze cliënten 
Het Luxemburgse juridische kader beschermt niet alleen de activa, 
maar biedt iedereen die een verzekeringscontract aangaat ook 
een optimale bescherming van zijn persoonlijke gegevens. 
Alle Luxemburgse spelers uit de verzekeringssector moeten immers 
een beroepsgeheim naleven waarvan de schending strafrechtelijk 
wordt bestraft. Zo bepaalt de wet dat “de vertrouwelijke informatie 
die aan de levensverzekeringsmaatschappijen en hun medewerkers 
wordt toevertrouwd in het kader van hun beroepsactiviteit moet 

worden geheimgehouden”. Bepaalde gegevens die tijdens de looptijd 
van het contract aan Vitis Life worden toevertrouwd, kunnen 
voortaan wel aan de belastingadministratie in de verblijfplaats 
van de begunstigde van de betaling worden doorgegeven, 
maar mogen in geen geval aan derden worden meegedeeld.
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EEN UNIEKE EXPERTISE 
TER BESCHIKKING VAN DE 
BELGISCHE INGEZETENEN
Levensverzekeringen blijven een voordelige investeringsoplossing voor Belgische ingezetenen, gezien de diverse 
objectieven die ze bereiken: kapitaalopbouw op de lange termijn, diversificatie van activa, vermogensoverdracht 
of pensioenvoorziening.

De levensverzekering is een optimaal instrument dat veel flexibiliteit toestaat aan de verzekeringnemers: ze mogen 
de begunstigde(n) van hun keuze vrij aanduiden en/of wijzigen, onbeperkte aanvullende stortingen uitvoeren 
(er is geen wettelijk plafond), gedeeltelijke afkopen aanvragen in geval van liquiditeitsbehoeften of de aan het contract 
onderliggende activa diversifiëren.

Dankzij de mogelijkheid die aan de verzekeringnemers wordt geboden om hun levensverzekering nauwkeurig 
te structureren, hebben deze laatsten een maximale controle over hun contract. Het feit dat alle details met 
betrekking tot de successieplanning verduidelijkt worden zorgt voor een hele geruststelling.

De professionele begeleiding van Vitis Life en de expertise van haar medewerkers is een aanzienlijk voordeel: 
de verzekeringnemers krijgen gepersonaliseerd advies over hun successieplanning en over het beheer 
van hun vermogen.

De contracten zijn zowel beschikbaar onder het vrije dienstverlenings- als onder het eigen vestigingsregime.

Dit document is louter informatief en is in geen enkel geval uitputtend voor wat betreft de besproken onderwerpen.  
Het houdt geenszins een contractaanbod, advies of raadgeving in van Vitis Life S.A. Voor elke onderschrijving van  
een verzekeringscontract van Vitis Life S.A. raden wij u aan om contact op te nemen met één van onze Life Insurance Consultants. 
Lees ook van tevoren de essentiële informatiedocumenten van de producten en van de beleggingsfondsen alsook de beheersreglementen  
en de algemene voorwaarden. Deze documenten zijn verkrijgbaar via uw verzekeringstussenpersoon.
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ONZE OPLOSSINGEN
à la carte

Financiële 
structurering :  

Interne collectieve beleggingsfondsen

Dedicated funds (“fonds dédiés”)

Externe beleggingsfondsen

Vermogensstructurering :
Aangepast aan de vermogenssituatie 

van onze cliënten

Aangepast aan hun risicogevoeligheid

Bescherming van 
het vermogen van 

de verzekeringnemer : 
Beschermde activa voor 

“superbevoorrechte” cliënten
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1   Commissariat aux Assurances (CAA): Publieke 
instelling naar Luxemburgs recht die o.a. toezicht houdt 
op de verzekeringssector en de tussenpersonen in het 
verzekeringswezen, conform de Luxemburgse wet- en regelgeving.

2   Tussenpersonen: Dit zijn onze partners (zoals private bankers, 
vermogensbeheerders) die de à la carte-oplossingen van Vitis 
Life aanbieden en implementeren, rekening houdend met 
de financiële, patrimoniale en juridische situatie van de cliënt.

3   Verzekeringnemer: De persoon die  
een levensverzekeringscontract met Vitis Life afsluit.

4  Verzekerde: De persoon wiens leven verzekerd is.

5   Begunstigde: De persoon ten gunste van wie 
het levensverzekeringscontract is onderschreven 
en die de uitkering ontvangt.

6   Bewaarbank: Een bank die onderworpen is aan een specifiek 
toezicht van het CAA en die fondsen en/of liquiditeiten, 
onderliggend aan een levensverzekeringscontract, in bewaring heeft.

7   Asset management (vermogensbeheer): Het vermogen 
van de cliënt wordt beheerd door specialisten om een zo hoog 
mogelijk rendement te halen met respect voor zijn risicoprofiel.

8   Toezichthoudende autoriteit op de financiële sector: 
Een controle-autoriteit die de bewaarbanken superviseert 
in hun thuisland (bv. in Luxemburg: CSSF Commission 
de Surveillance du Secteur Financier; in België: FSMA).

DE WERKING  
van een levensverzekeringscontract

Commissariat aux Assurances (CAA)

Tussenpersonen

Bewaarbank Asset management

Contract

Verzekeringnemer 

Verzekerde

Begunstigde

Toezichthoudende
autoriteit op

de financiële sector

1

2

3

4

5

76

8
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FINANCIËLE 
STRUCTURERING
Intern dedicated fund  
of “fonds dédiés” 

Individuele en gepersonaliseerde  
beheersoplossing
Het dedicated fund of fonds dédiés is een Luxemburgse specialiteit 
die het beleggingsvehikel is van een of meer verzekeringscontracten 
en dat is samengesteld uit een breed gamma aan activa, al dan niet 
met een kapitaalsgarantie. Het dedicated fund geeft de verzekering-
nemer en/of zijn naasten de mogelijkheid om een discretionair 
beheer op te bouwen, met de hulp van de know-how 
van professionele beheerders.

Naast het beheer in directe lijnen, laat het dedicated fund 
ook plaats aan :

  gestructureerde producten op korte (6 à 18 maanden), 
middellange of lange termijn;

  100% investering in één enkele directe lijn(1).

Om een dedicated fund samen te stellen is een minimum 
van 125.000 euro vereist.

Een dedicated fund heeft de volgende kenmerken:

 vrije keuze van de beheerstrategie;

 flexibiliteit in de keuze van de activa;

 vrije keuze van de beheerder;

 vrije keuze van de bewaarbank.

(1)  Deze mogelijkheid is exclusief voor de “fonds dédiés” die behoren tot categorie C (fondsen die 
toegankelijk zijn voor klanten die een minimum van 250.000 euro in dit fonds investeren en een 
vermogen bezitten in effecten van 1.250.000 euro of meer).

Het extraatje van Vitis Life 
De verzekeringnemer mag de beheerder en de bewaarbank 
van zijn dedicated fund vrij kiezen uit de vele instellingen waarmee 
Vitis Life reeds samenwerkt (meer dan 50 asset managers en evenveel 
bewaarbanken).

Dedicated

fund 1

Dedicated

fund 2

Contract

Bewaarbank 2Bewaarbank 1

Vermogensbeheerder 2Vermogensbeheerder 1

Verzekeringnemer
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Intern collectief beleggingsfonds

Oplossing op maat van collectief beheer 
Het intern collectief beleggingsfonds wordt gekenmerkt door:

  de snelheid en gemakkelijkheid van implementatie 
(met voorafgaande communicatie van de kenmerken van het 
fonds en van het beheer aan het CAA) / geen goedkeuring 
nodig;

  de mogelijkheid om het intern collectief beleggingsfonds aan 
te bieden aan meerdere cliënten geïnteresseerd in eenzelfde 
beheerstrategie voor hun levensverzekeringscontract;

  beperkte kosten.

Externe beleggingsfondsen

Een breed gamma aan fondsen van derden
 meerdere beheerders;

 diverse categorieën (cash, obligaties, aandelen, gemengd).

Contract 2

Intern collectief fonds

Contract 3 Contract 4Contract 1

Verzekeringnemer 1

Bewaarbank

Verzekeringnemer 2 Verzekeringnemer 3 Verzekeringnemer 4

Beheerder

Het extraatje van Vitis Life
Elke Wealth Insurance Consultant krijgt continue opleiding om  
op de hoogte te blijven van de fiscale, juridische en financiële 
veranderingen in de levensverzekeringssector.
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AANVULLENDE 
OVERLIJDENSVERZEKERING
VAN DE VERZEKERDE

Diverse types aanvullende 
verzekeringen (1)

‘Basis’ aanvullende verzekering 
Deze verzekering dekt het eventuele verschil tussen de gestorte 
premie en de reserve van het contract bij overlijden van 
de verzekerde indien de reserve op dat ogenblik kleiner is 
dan de gestorte premie. 

Voorbeeld: 
De heer Janssens, 62 jaar oud, onderschrijft voor 1.000.000 euro 
een levensverzekeringscontract, waarvan hij ook verzekerde is. 
Afhankelijk van het tijdstip van overlijden van de heer Janssens, 
verzekerde, wordt volgende verzekeringsprestatie uitgekeerd:

  jaar 7,5: 1.100.000 euro gelijk aan de reserve van het contract;

  jaar 10: 1.000.000 euro gelijk aan de reserve van het contract 
van 800.000 euro verhoogd met 200.000 euro risicokapitaal, 
wat overeenkomt met de gestorte premie;

  jaar 16: 1.200.000 euro gelijk aan de reserve van het contract.

Bij haar levensverzekeringscontracten biedt  
Vitis Life een aanvullende overlijdensverzekering aan.

Jaren

Eu
ro

1.700.000

1.600.000

1.500.000

1.400.000

1.300.000

1.200.000

1.100.000

1.000.000

900.000

800.000

700.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

l Gestorte premie

l Reserve

l 100% van de gestorte premie

l  Uitbetaalde verzekeringsprestaties  
bij het overlijden van de heer Janssens

Deze annvullende verzekering dekt het overlijdensrisico door 
ongeval van de verzekerde gedurende de eerste 2 jaren die volgen 
op de premiestorting, en dekt tevens alle risico’s na deze periode.

Indien er twee verzekerden zijn, een mogelijkheid die Vitis Life 
aanbiedt, zal de prestatie pas uitbetaald worden bij overlijden van de 
laatste van de 2 verzekerden.

(1)  De aanvullende overlijdingsverzekering loopt tot de leeftijd van 85 jaar 
van de verzekerde. Nadien wordt bij het overlijden van de verzekerde 
enkel de reserve van het contract aan de begunstigde uitbetaald.

 Onder premie verstaat men de gestorte premie na inhouding  
van eventuele taksen.
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Aanvullende overlijdensverzekering 
“met vast bedrag”
Deze verzekering houdt de uitbetaling van een vast bedrag in. 
Dit vaste bedrag wordt bepaald bij de onderschrijving van het contract. 

Voorbeeld: 
De heer Janssens, 62 jaar oud, onderschrijft voor 1.000.000 euro 
een levensverzekeringscontract, waarvan hij ook verzekerde is. 
Hij opteert voor een aanvullende overlijdensverzekering “met 
vast bedrag” van 100.000 euro. Afhankelijk van het tijdstip van 
overlijden van de heer Janssens, verzekerde, wordt volgende 
verzekeringsprestatie uitgekeerd:

  jaar 7,5: 1.150.000 euro gelijk aan de reserve van het contract 
van 1.050.000 euro verhoogd met het vast verzekerd bedrag 
van 100.000 euro;

  jaar 10: 900.000 euro gelijk aan de reserve van het contract 
van 800.000 euro verhoogd met het vast verzekerd bedrag 
van 100.000 euro;

  jaar 16: 1.300.000 euro gelijk aan de reserve van het contract 
van 1.200.000 euro verhoogd met het vast verzekerd bedrag 
van 100.000 euro.

l Gestorte premie

l Reserve

l  Reserve van het contract verhoogd  
met het vaste bedrag van 100.000 euro

l  Uitbetaalde verzekeringsprestaties  
bij het overlijden van de heer Janssens

Jaren

Eu
ro

1.700.000

1.600.000

1.500.000

1.400.000

1.300.000

1.200.000

1.100.000

1.000.000

900.000

800.000

700.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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Dit document is louter informatief en is in geen enkel geval uitputtend voor wat betreft de besproken onderwerpen. Het houdt geenszins een contractaanbod, advies of raadgeving 
in van Vitis Life S.A. Voor elke onderschrijving van een verzekeringscontract van Vitis Life S.A. raden wij u aan om contact op te nemen met één van onze Life Insurance Consultants. 

Alle teksten, logo’s en foto’s in deze brochure zijn eigendom van Vitis Life S.A. rekening houdend met de auteursrechten. Elke volledige of gedeeltelijke publicatie, reproductie moet 
aangevraagd worden aan Vitis Life S.A.

NOTA
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Vitis Life S.A. 
R.C.S. LUX B 49 922 

tel +352 262 046 500 I fax +352 262 046 399 
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