


Een nieuwe kijk op Leven

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 ieder individu en zijn veranderende behoeften. 

Samen met een sterk netwerk van geselecteerde partners, particuliere banken, 
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 voorzien en te 
begrijpen. 

OneLife heeft meer dan EUR 5 miljard vermogen in beheer en is eigendom 
van J.C. Flowers & Co, een van de toonaangevende beleggingsbedrijven van de 
internationale financiële sector.

OneLife

Wat u en uw vermogen nodig hebben

Onze expertise en inzicht in de sector ondersteunen onze proactieve benadering 
om onze cliënten bij te staan in hun vermogensbeheerplanning.

Onze gespecialiseerde adviseurs hebben ervaring met de lokale regelgeving en 
vereisten om de best aangepaste contracten aan te bieden die daar volledig op 
afgestemd zijn, voor een optimale combinatie van belastingvoordeel, flexibiliteit 
van de polis en bescherming van de belegger.

3 types unit-linked  
contracten

 Levensverzekering  

 Kapitalisatiecontract 

 Pensioenplan

Ruim gamma van 
onderliggende activa:

  Externe beleggingsfondsen 
beheerd door ervaren 
vermogensbeheerders

  Interne collectieve fondsen die 
gemandateerd collectief beheer 
bieden, om afgestemd te zijn op 
de verschillende risicoprofielen 
van verzekeringsnemers (ICBE-
fondsen)

 Interne specifieke fondsen 
die discretionair beheer 
mogelijk maken, in lijn met de 
persoonlijke doelstellingen van de 
verzekeringsnemer

+25jaar
Meer dan 25 jaar ervaring in 
de  levensverzekerings-
sector

+5mjd
Activa  in beheer  
(31/12/2017)

150
150 specialisten
uit meer dan 20 landen

Onze oplossingen 

Fiscale en erfenisplanning

Vermogensbeheer

Vermogensbescherming

Pensioenplanning



OneLife is zich bewust van de behoeften van zijn steeds mobielere clientèle en 
biedt cliënten die naar een ander land verhuizen, de mogelijkheid een contract 
aan te houden dat zowel aan de regelgeving voldoet als fiscaal voordelig is.

De volledige ondersteuning van onze interne experts garandeert dat de 
contracten en de begunstigden van onze cliënten volledig beschermd zijn.

Wij ondersteunen vermogende cliënten in:
/ België / Denemarken / Finland / Frankrijk / Latijns-Amerika / Luxemburg  
/ Portugal / Spanje / Verenigd Koninkrijk / Zweden / 

Ondertussen bedienen wij ook andere Europese en opkomende markten op 
bijzonder verzoek.

OneLife

Proactieve 
vermogensstructurering 

 Interne experten voor fiscale en 
juridische zaken 

 Netwerk van externe 
specialisten met jarenlange 
ervaring in private banking en 
levensverzekering

Strikte naleving van 
Luxemburgse en lokale regels

 Intern conformiteitsteam

 Ondertekenaar van de Life 
Insurance Charter of Quality en 
lid van ACA (Association des 
Compagnies d’Assurances et de 
Réassurances lixembourgeoises)

Contracten die met u meegaan

De expertise van een betrouwbare partner

Een holistische benadering bij de ontwikkeling van onze oplossingen 
Ons team van experts in vermogensstructurering ontwikkelt oplossingen op 
basis van de financiële, fiscale, juridische en familiale situatie van de cliënten. 
Onze oplossingen worden voortdurend aangepast aan de lokale regelgeving en 
de verwachtingen van vermogende, mobiele cliënten.

Oplossingen die aansluiten op de wensen van vermogende particulieren
Bij OneLife onderzoeken wij de toekomst van het vermogensbeheer en 
levensverzekeringen om onze oplossingen onophoudelijk te innoveren 
en te verbeteren. Wij publiceren geregeld baanbrekende teksten om onze 
kennis te delen en onze partners te ondersteunen in hun benadering om van 
levensverzekeringen een efficiënte en veelomvattende structuur te maken voor 
onze gezamenlijke cliënten.

Onze partners
ondersteunen met
Witboeken
Onderzoek
Opinies
Evenementen

OneLife, digitale pionier 

Beveiligde web portal voor onze partners (youroffice) en onze klanten 
(yourassets).

Beveiligde App voor onze partners en onze klanten.
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De inhoud van deze brochure is uitsluitend bedoeld als algemene 
informatie over de producten en/of diensten die worden angeboden door de 
levensverzekeringsmaatschappij The OneLife Company S.A. (OneLife). Ze houdt geen 
aanbod of verzoek in 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 de informatie in deze brochure of elk ander pre-contractueel 
document mag daarom enkel worden gebruikt in combinatie met gepast professioneel 
advies afkomstig van een geschikte, gekwalificeerde, professionele bron.
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Veiligheidsdriehoek

Kies Leven. Kies Luxemburg

Aparte 
rekening

Regelgevend toezicht

Solvabiliteitsmarge

Intekenaar

ONELIFE

DEPOSITO BANK

21mjd

Nr.2

360mjd

Gevestigd in 
Luxemburg, een 
toonaangevend
internationaal 
financieel centrum in 
Europa

Veilige 
beleggingsomgeving

Nauwgezet toezicht van het 
Commissariat aux Assurances 
(CAA)

Volledige bescherming van de 
 activa van de 
verzekeringsnemers, 
gewaarborgd door de 
Veiligheidsdriehoek

Fiscale neutraliteit

De geldende belastingregels zijn 
die van het land waar de cliënt 
woont

Geen Luxemburgse belasting 
op premies, kapitaalwinsten en 
uitkeringen bij overlijden

Flexibiliteit & diversificatie

 Ruim gamma van 
vermogenscategorieën 
beschikbaar 

Assetallocatie en 
beleggingsstrategieën tijdens 
de levensduur van het contract 
veranderen, is mogelijk

Erkend financieel centrum

Europese leider in 
grensoverschrijdende 
levensverzekeringsoplossingen

Contracten erkend om hun 
transparantie, compliance en 
efficiëntie

21 miljard EUR 
grensoverschrijdende 
premie-inkomsten voor 
levensverzekeringen in 
2016

Tweede grootste 
investeringsfondsencentrum 
van de wereld na de VS met 
meer dan 3 900 miljard AUM 
(in juli 2017)

360 miljard EUR AUM 
voor bankdiensten voor 
particuliere klanten

COMMISSARIAT AUX  
ASSURANCES

linkedin.com/company/the-onelife-company info@onelife.eu.com

onelife.eu.com/blogtwitter.com/the1lifeco


