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OneLife. Ontelbare mogelijkheden.

Wij zijn OneLife, een Luxemburgse 
levensverzekeringsmaatschappij met meer dan een  

kwarteeuw ervaring. Met dit document willen we u een eerste 
kijk geven op onze verfrissend eenvoudige en verrassend  

vlot aanpasbare levensverzekeringspolissen  
en kapitalisatiecontracten.

Neem een kwartiertje de tijd om dit document aandachtig  
te lezen. Vergeet evenwel niet dat het juridisch  

geen contractuele waarde heeft.

We raden u ook sterk aan de volledige financiële informatie  
en de algemene voorwaarden van deze polis te lezen  

(of u ervan te vergewissen dat uw professionele adviseur  
dat heeft gedaan) vóór u beleggingsbeslissingen neemt.  

(Dat klinkt logisch, maar u zou ervan opkijken hoeveel  
mensen hier de aandacht laten verslappen.)
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Wat

Levensverzekeringen zijn onmisbare instrumenten 
geworden voor vermogensbeheer, door de 

financiële kwaliteit van de polissen, de gunstige 
fiscale behandeling, en niet in het minst omdat 

ze een ongeëvenaard juridisch middel zijn om uw 
vermogen over te dragen. U beslist wie de vruchten 
van uw polis zal plukken, zodat u de toekomst van 

uw naasten en geliefden kunt verzekeren.
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Een efficiënte en flexibele oplossing met  
het oog op langetermijnsparen, de  
overdracht van uw vermogen en fiscale 
planning.

— Een fiscaal voordelige manier om uw  
 vermogen over te dragen aan de persoon  
 of personen van uw eigen keuze, tijdens  
 uw leven (contract van bepaalde duur)  
 of bij uw overlijden (levenslang contract)

—  U kunt op elk ogenblik over uw spaargeld 
beschikken (gedeeltelijke of volledige 
afkoop) 

— Maximale flexibiliteit

  Stap vrij over tussen meer dan 250  
zorgvuldig uitgekozen beleggingsfondsen, 
kies uit een scala van contracttypes en 
looptijden en werk uw contract helemaal 
op maat af met een gamma van vrije 
beleggingsopties, types dekking bij 
overlijden en kostenstructuren

  Werk met vrije of vaste premies

  Stel een of meer verzekeringnemers/
verzekerden/ begunstigden aan

 

— Unieke veiligheid

  Luxemburgse contracten bieden beleggers 
een uitzonderlijke stabiliteit en veiligheid

—  Profiteer van de dagelijkse verwerking van 
transactieorders en volg de vooruitgang 
van uw portefeuille op of breng wijzigingen 
aan wanneer u dat maar wilt via onze 
exclusieve, beveiligde website

Camelea maakt gebruik van in 
rekeneenheden uitgedrukte tak 
23-levensverzekeringsovereenkomsten of 
-kapitalisatiecontracten

U stelt een portefeuille op maat samen, 
waarbij u gebruik kunt maken van meer 
dan 250 beleggingsfondsen die zorgvuldig 
zijn geselecteerd en worden beheerd door 
fondsenhuizen die wij op hun beurt hebben 
geselecteerd om de kwaliteit van hun aanbod 
en beheer (open architectuur).

Verscheidene types onderliggende polissen 
worden beheerd binnen één enkel globaal 
beleid, op basis van het contracttype, de 
overlijdensdekking, de kostenstructuren... die 
u hebt gekozen. Elke premie die u betaalt voor 
een onderliggend contract wordt in een apart 
segment belegd, zodat u uw belegging beter 
kunt opvolgen.

Waarom En hoe
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Uw leven, uw keuzes

Gepersonaliseerd. Op maat.  
Op uw leest geschoeid. 

Dat zijn de platitudes die u maar al te vaak om de 
oren vliegen in deze en andere sectoren.  

Maar met Camelea denken we dat we die woorden 
voor één keer terecht mogen gebruiken.  

Dit is een multifondsen-, multibeheerdersformule 
met dagelijkse waarderingen, zodat u uw 

portefeuille kunt optimaliseren op de manier  
die het beste bij u past.
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Save Gains
In een notendop: stel uw winsten veilig
wanneer de markten stijgen

De meerwaarde die een fonds behaalt, zal 
automatisch en kosteloos worden geswitcht 
naar een ander fonds zodra die een vooraf 
bepaalde drempel bereikt. U kiest van en  
naar welke fondsen u switcht en bepaalt 
vervolgens de drempel (meerwaarde van 
minimaal 5% en maximaal 100% per schijf 
van 1%). De meerwaarde wordt gemeten ten 
opzichte van de eerste netto-inventariswaarde 
(NIW) van het fonds die beschikbaar is nadat 
deze optie is ingesteld 

Stop Loss
In een notendop: bescherm uw spaargeld
wanneer de markten dalen

Het hele fonds zal automatisch en kosteloos 
worden geswitcht naar een ander fonds zodra 
de netto-inventariswaarde (NIW) is gedaald 
met een vooraf bepaald percentage van de 
hoogste NIW die het fonds heeft behaald sinds 
de stop-lossoptie werd ingesteld. U kiest van 
en naar welke fondsen u switcht en bepaalt 
vervolgens de drempel (verlies van minimaal 
5% en maximaal 50% per schijf van 1%).

Drip Feeding
In een notendop: beperk de risico’s door
geleidelijk de markten op te gaan

Een fonds switcht automatisch en met een 
vooraf bepaalde frequentie naar een of meer 
andere fondsen. U kiest van en naar welke 
fondsen u switcht, hoe vaak u wilt switchen 
(maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of 
jaarlijks) en wanneer deze optie zal ingaan en 
aflopen.

Portfolio Rebalancing
In een notendop: zorg ervoor dat uw 
portefeuille automatisch afgestemd blijft op 
uw profiel

Stel de spreiding over de geselecteerde 
fondsen in. Die spreiding zal vervolgens 
op regelmatige tijdstippen automatisch 
worden hersteld. U bepaalt de fondsen 
en de weging binnen het segment, de 
frequentie van de opvolging (driemaandelijks, 
halfjaarlijks of jaarlijks), en het toegestane 
afwijkingspercentage van uw profiel (min. 2%).

Optimaliseer uw beleggingen

4 _ 5

Opmerking: Save Gains en Stop Loss kunnen worden gecombineerd om uw portefeuille meer veiligheid en een 
geoptimaliseerd rendement te bieden. Deze opties zijn beschikbaar voor elk fonds, in elk segment van de polis.

NI
W

 %

NIW fondsBelegde premie

  Drempel optie

NI
W

 %

NIW fonds
Traditionele Stop Loss

Belegde premie
Stop Loss van OneLife

  Drempel optie



Afhankelijk van de gekozen dekking is het mogelijk dat de begunstigde minder ontvangt dan de belegde premies.

Basisoverlijdensdekking

Gelijk aan 101% van de afkoopwaarde van  
de onderliggende polis.

 

130%-overlijdensdekking

Het grootste bedrag van 130% van de belegde 
brutopremies en de afkoopwaarde van de 
onderliggende polis.

 
 
 
 
 
 

Bodemoverlijdensdekking

Het grootste bedrag van de totale waarde van 
de belegde premies (verminderd met eventuele 
gedeeltelijke afkopen) en de afkoopwaarde van 
de onderliggende polist.

 
 
 
 

 

Flex-overlijdensdekking
 
Kies 102% tot 150% van de afkoopwaarde van 
de onderliggende polis.
 
 
 
 
 
 
 

Extra flexibiliteit voor de betalingsvoorwaarden van de polis in geval van overlijden
 
Levensverzekeringen kunnen uw spaargeld laten groeien op lange termijn. In ruil voor het 
vastzetten van uw kapitaal garandeert u de betaling van een bepaalde som bij overlijden van 
de verzekerde, ongeacht de marktsituatie op dat moment. Met onze contracten zijn de volgende 
dekkingen beschikbaar, in ruil voor de betaling van een risicopremie.

Gemoedsrust voor u. Bescherming voor henx.

OneLife Camelea
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“Flex” Death Cover
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Overlijdensdekking Overlijdensdekking
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Type en duur van het contract

Tak 23-levensverzekeringspolis: levenslang of beperkte 
duur (min. 10% (max. 99 jaar) Kapitalisatiecontract: 99  
jaar of beperkte duur (min. 10, max. 99 jaar)

Valuta van het contract 
 
EUR, USD GBP, CHF of SEK 

Verzekeringnemer

Belgische ingezetenen 
Natuurlijke personen: 1 of 2 verzekeringnemers 
Rechtspersonen: 1 verzekeringnemer

Flexibele kostenstructuren

Zie de algemene voorwaarden en de financiële 
informatiefiche van Camelea

Soorten premies  
Vrije stortingen of regelmatige premies

Minimumpremie

—  Eerste storting : 
Polis met vrije stortingen van min. EUR 10.000 
Polis met regelmatige premies van min. EUR 1.200

— Bijkomende stortingen: min. EUR 2.500

—  Regelmatige premies: min. EUR 1.200 per jaar (of  
het equivalent daarvan in een andere valuta)

Begunstigde

Aangeduide begunstigden bij overlijden. Voor polissen 
met een vaste looptijd kunnen ook begunstigden ‘bij leven’ 
worden aangeduid

Verzekerde

Standaard is dit de verzekeringnemer. Er kunnen één of 
twee bijkomende personen worden aangeduid. De uitkering 
bij overlijden is verschuldigd bij overlijden van  
de langstlevende verzekerde

Overlijdensdekking 
 
Basisoverlijdensdekking (101% van de afkoopwaarde) kan 
worden vervangen door een van andere drie opties: ‘130%’, 
‘Bodem’ en ‘Flex’: zie hiernaast voor details

Onderliggende beleggingen

Ongeveer 250 fondsen met dagelijkse waarderingen, 
beheerd door zo’n 40 gerenommeerde fondsenhuizen: 
externe (icbe’s) en interne fondsen, in rekeneenheden 
uitgedrukte fondsen, geldmarktfondsen, obligatiefondsen, 
aandelenfondsen, gemengde fondsen, geprofileerde 
fondsen, alternatieve fondsen, fondsen met kapitaalgarantie, 
fondsen met absoluut rendement of gestructureerde 
fondsen.

Opmerking: OneLife biedt geen rendements- of 
kapitaalgarantie voor de beleggingsfondsen. Het financiële 
risico wordt volledig gedragen door de verzekeringnemer. 
Verder zijn activa die worden aangehouden in liquiditeiten, 
niet beschermd bij een mogelijk faillissement van de 
depositobank

Arbitrage

Het is op elk ogenblik mogelijk om over te stappen tussen 
verschillende fondsen.

Beleggingsopties

Vier kosteloze beleggingsopties :

— Save Gains (kan worden gecombineerd met Stop Loss)

— Stop Loss (kan worden gecombineerd met Save Gains)

— Drip Feeding (geprogrammeerde arbitrage)

— Portfolio Rebalancing (automatische afstemming op  
uw profiel)  
 
Deze opties zijn enkel beschikbaar voor contracten met vrije 
stortingen; er kunnen beleggingsopties worden ingesteld 
voor dagelijks gewaardeerde externe fondsen en bepaalde 
interne fondsen

Gedeeltelijke afkoop

Op elk ogenblik mogelijk 
Minimumbedrag: EUR 2.000

Volledige afkoop  

Op elk ogenblik mogelijk

Belangrijke gegevens en cijfers



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

—  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 Camelea

ONELIFE

COMMISSArIAT AUx 
ASSUrANCES

Aparte rekening Solvabiliteitsmarge

Reglementaire inspectie

VErZEKErINGNEMEr

DEPOSITOBANK



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.

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.

The OneLife Company S.A.
38 Parc d’Activités de Capellen·BP 110·L-8303 Capellen·Luxembourg
RCS Luxembourg B34.402

T (+352) 45 67 301
F (+352) 45 67 34
E info@onelife.eu.com

ESSENTIAL WEALTH

onelife.eu.com
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