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Uw leven, uw keuzes

Adiameris is een Tak 23-levensverzekerings- 
of -kapitalisatieproduct waarbinnen de 
premie wordt belegd in een gepersonaliseerde 
vermogensportefeuille. De polis wordt 
volledig op uw leest geschoeid en wordt 
beheerd door een vermogensbeheerder die 
u zelf hebt gekozen, zodat alles volledig 
aansluit op uw veranderende risico- en 
beleggingsvoorkeuren en uw persoonlijke en 
financiële doelstellingen.
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Financiële engineering zonder kopzorgen

Door de bijzonder volatiele markten en de 
toenemende belastingdruk voor vermogende 
particulieren en families zijn een behoedzame 

financiële planning en sucessieplanning belangrijker 
en ook complexer geworden dan ooit tevoren. Het 
is in tijden als deze dat de grote flexibiliteit, samen 

met de mogelijkheid van kapitaalaangroei en de 
fiscale voordelen van levensverzekeringen bijzonder 

aantrekkelijk worden.

En daar kan Adiameris bij helpen.

Soms is meer echt meer 

Adiameris biedt u toegang tot een uitgebreid 
scala van beleggingsmogelijkheden: aandelen 
en obligaties, eenheden in beleggingsfondsen 
en gesofisticeerdere financiële instrumenten 
zoals hedgefondsen of gestructureerde 
producten. (Om uw belangen te beschermen, 
zal de mate waarin deze opties beschikbaar 
zijn, afhangen van bepaalde beleggingsregels.)



OneLife Adiameris
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Type polis

Tak 23-levensverzekeringspolis of -kapitalisatiecontract  
in rekeneenheden

Looptijd van de polis

Levensverzekeringspolis: 
onbeperkte duur (levenslang contract) of beperkte duur 
(min. 10% (max. 99 jaar)

Kapitalisatiecontract: 
beperkte duur (min. 10, max. 99 jaar)

Valuta van de polis 
 
Naar keuze (met goedkeuring van OneLife)

Initiële premie  
 
Minimum € 250.000 of equivalent

 
Aanvullende premie 
 
Minimum € 250.000 of equivalentt

Verzekeraar

OneLife

Vermogensbeheerder 
 
Naar keuze (met goedkeuring van OneLife)

Depositobank 
 
Naar keuze (met goedkeuring van OneLife)

Verzekeringnemer  
 
1 rechtspersoon of 1 of 2 natuurlijke personen

Begunstigde van de levensverzekering (enkel 
levensverzekering) 
 
Levensverzekeringsovereenkomst van de persoon:  
1 rechtspersoon of 1 of meer natuurlijke personen

Levensverzekeringsovereenkomst van een rechtspersoon: De 
rechtspersoon zelf

Kapitalisatiecontract: 
De verzekeringnemer of rechthebbenden

Uitkering bij overlijden (enkel levensverzekering) 
 
Gelijk aan 101% van de afkoopwaarde van de polis, 
verminderd tot 100% als de verzekerde de leeftijd van 85 heeft 
bereikt op het moment van overlijden. Er zijn risicopremies 
verschuldigd in ruil voor de overlijdensdekking van 101%.

Uitkering bij leven/ op de eindvervaldag van de 
beleggingsstrategie van de polis

Korf van activa die worden beheerd volgens een 
gepersonaliseerde portefeuille of modelportefeuille, die 
op elk moment kan worden aangepast op basis van het 
beleggersprofiel van de verzekeringnemer.

Opmerking: OneLife garandeert geen rendement en/of 
kapitaal voor Adiameris-contracten. Het financiële risico 
wordt volledig gedragen door de verzekeringnemer. Verder zijn 
in liquiditeiten aangehouden activa niet beschermd bij een 
mogelijk faillissement van de depositobank.

Gedeeltelijke afkoop 
 
Op elk moment, op voorwaarde dat de waarde van de polis 
boven €250.000 of een equivalent daarvan blijft.

Minimumbedrag: € 10.000 of equivalent. Er kunnen 
afkoopkosten worden aangerekend. 
 
Volledige afkoop 
 
Op elk moment

Belangrijke gegevens en cijfers



—  Uitzonderlijke stabiliteit en veiligheid 
dankzij de Veiligheidsdriehoek (zie 
hieronder). 
 
Dat mechanisme onderwerpt 
levensverzekeringsmaatschappijen zoals 
de onze aan strikte prudentiële regels en 
bestuursregels, zoals de vereiste om op 
ieder moment een solvabiliteitsmarge 
te behouden die groot genoeg is om het 
voortbestaan van onze activiteiten te 
verzekeren. Een andere vereiste is dat de 
activa van alle verzekeringnemers worden 
gedeponeerd bij een erkende depositobank 
en volledig gescheiden blijven van onze 
eigen activa.

ONELIFE
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Aparte rekening Solvabiliteitsmarge

Reglementaire inspectie
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OneLife Adiameris

Waarom zou u voor een Luxemburgs contract kiezen? 

Dankzij zijn stabiliteit, flexibiliteit en gunstige belastingstelsel 
is Luxemburg een van ‘s werelds toonaangevende financiële 
centra geworden, en een hub voor de grensoverschrijdende 

levensverzekeringssector.

— Contracten die worden erkend om hun  
 transparantie, compliance en efficiëntie

—  Een breed scala van beleggingsfondsen 
met een vermogensspreiding en 
beleggingsstrategieën die tijdens 
de looptijd van het contract kunnen 
veranderen 

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

—  Geen belasting op premies, 
kapitaalwinsten of uitkeringen bij 
overlijden
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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.
 
Of het nu om langetermijnsparen, 
erfenisplanning, fiscale optimalisatie 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, waaronder 
privébanken, familiekantoren en 
onafhankelijke financiële adviseurs, biedt ons 
dynamische team van internationale experts 
een frisse aanpak die helpt om de behoeften 
van vermogende klanten in een veranderende 
wereld te begrijpen en erop te anticiperen.

 
OneLife heeft meer dan EUR 6 miljard 
vermogen in beheer en is eigendom van J.C. 
Flowers & Co, een van de toonaangevende 
beleggingsmaatschappijen in de 
internationale financiële sector.

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.
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