




Levensverzekeringen. Waarschijnlijk brengt het 
onderwerp levensverzekeringen u niet meteen in extase.

Bij OneLife zien we dat anders. Wij zien het als onze 
opdracht om de wereld anders naar dit soort contracten 

te laten kijken.

We willen komaf maken met veronderstellingen en willen 
de keuzes vereenvoudigen. Activeren en inspireren met 

een boodschap over mogelijkheden en vrijheid.

In deze brochure leert u alles wat u moet weten over de 
overtuigingen en ideeën waarop wij bouwen. Of zoals wij 

ze noemen: de OneLife Essentials.





Het eerste wat u moet weten over 
levensverzekeringen? 

Ze hebben bijzonder weinig met de 
dood te maken.
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Het eerste wat u moet weten over 
levensverzekeringen?

Ze hebben bijzonder weinig met  
de dood te maken.
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Vermogensbeheer vandaag
 
Levensverzekeringen worden vaak als een 
droge ver-van-mijn-bedshow beschouwd, 
maar niets is minder waar. Ze gaan 
helemaal over wat hier en nu belangrijk is. 
Het is een krachtige tool om vermogens te 
beheren en over te dragen op een flexibele 
en fiscaal efficiënte manier, voor uzelf en 
voor de volgende generatie.

We gebruiken levensverzekeringen 
om voor onze klanten verschillende 
vermogensbeheeroplossingen op maat 
te ontwikkelen. Daarbij werken we 
nauw en proactief met hen samen om 
de optimale balans te vinden tussen 
beleggingsflexibiliteit, fiscale optimalisatie 
en bescherming van hun persoonlijke 
situatie. Daarvoor kunnen we rekenen 
op de ongeëvenaarde kwaliteit van onze 
Luxemburgse contracten.

De grootste zekerheid in 
levensverzekeringen ?
Het heeft meer te maken met 
vermogensplanning dan met de dood.



Het is nu. 



Of ooit.
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Het is nu.
Of ooit.
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Grenzeloos en in alle vrijheid

Onze contracten kunnen worden 
overgedragen tussen landen wanneer u 
verhuist, en veel van onze oplossingen 
bieden onze klanten de mogelijkheid elk 
jaar een deel van hun oorspronkelijke 
belegging op te nemen.

Pluk de dag, en geniet van elk moment.



Voor uw vermogen is dat wel even anders.Het leven is zoveel leuker als we ons laten verrassen. 
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Het leven is zoveel leuker als we ons laten verrassen.
Voor uw vermogen is dat wel even anders.
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Expertise waar het telt

Als u uw vermogen op een flexibele en 
serene wijze kunt beheren en overdragen, 
kunt u beter genieten van de dingen in uw 
leven die echt belangrijk zijn.

Ons gespecialiseerde internationale 
team helpt families en ondernemingen 
om gebruik te maken van de 
grensoverschrijdende flexibiliteit en 
unieke veiligheid van een Luxemburgs 
contract, dat wordt beschermd door 
een nauwgezet stelsel van controles en 
voorzorgsmaatregelen.  



Voor anderen bent u een HNWI.



Voor ons bent u Maarten.



OneLife Essentials

  Voor anderen bent u een HNWI.  
Voor ons bent u Maarten.
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Op uw leest geschoeid

Onze klanten en hun vertegenwoordigers 
verdienen een echt partnerschap: een 
verzekeringsmaatschappij die over de 
vaardigheden en het engagement beschikt 
om een service op maat te leveren. Onze 
gespecialiseerde adviseurs hebben een 
uitstekende kennis van de lokale en 
internationale regelgeving en vereisten, zodat 
we u de best aangepaste contracten kunnen 
aanbieden.

We geloven ook dat u beter verdient dan 
stereotypen, zoals die bestaan over smaken en 
levensstijlen. Daarom zult u in deze brochure 
geen clichés vinden. Want als onze klanten 
iets gemeen hebben, is het dit: een goed idee 
herkennen ze in een vingerknip. 





Wij vervelen u met  
de details.
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Wij vervelen u met de details.
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Getest en goedgekeurd 

In deze sector, is vertrouwen de basis van 
alles. Daarom vormen transparantie en 
compliance het begin, het midden en het 
einde van alles wat we doen. En misschien 
is dat soms wat (nou ja, heel erg) saai. Maar 
wij staan erop. Sorry.



Moeilijk doen is makkelijk.



Eenvoud is gedurfder.
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Moeilijk doen is makkelijk. 
Eenvoud is gedurfder.
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Geen beperkingen, grenzeloze 
mogelijkheden

Het is niet omdat ons werk ingewikkeld is, 
dat we er vaag of pretentieus over moeten 
doen.

We hebben direct contact met onze klanten 
en hun vertegenwoordigers, en bouwen 
samen een degelijke relatie op, van mens 
tot mens. Wat hun behoeften ook zijn, we 
willen het ze makkelijker maken om meer 
te bereiken, dankzij de mogelijkheden die 
levensverzekeringen bieden.  
Al de rest is ballast. 
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Voor de meeste mensen is behoorlijk goed al goed genoeg.
Maar anderen halen graag meer uit het leven.

Dat zijn de ochtendmensen, de uitschieters en de nachtraven. 
De ondernemers en de artiesten, de weekendkrijgers en 

fitnessfanaten, straatmuzikanten, freerunners en onbevreesde 
ontdekkingsreizigers.

Mensen met toewijding, verbeelding en een tomeloze energie. 
Zij die improviseren en tot het uiterste gaan. Zij die het leven 

kleur geven en die weten te verbazen.

Zij zijn het die de wereld doen draaien, die aan de boom 
schudden, de buitenbeentjes. Zij zijn de mensen die OneLife 

met open armen verwelkomt.
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Een nieuwe kijk op Leven.



De inhoud van deze brochure is uitsluitend bedoeld als algemene informatie over onze Levensverzekeringsmaatschappij OneLife.
Ze houdt geen aanbod of verzoek in voor de aankoop van een levensverzekeringsproduct. Evenmin is deze informatie bedoeld als
enige vorm van juridisch of fiscaal advies of beleggingsadvies en daarom mag ze enkel worden gebruikt in combinatie met gepast
professioneel advies afkomstig van een geschikte, gekwalificeerde, professionele bron.



onelife.eu.com


