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De enige zekerheid die we vandaag hebben,
is dat alles verandert.
Politieke systemen en
economische cycli zijn onstabiel.
Soms bevinden ons werk en ons familieleven zich in
verschillende delen van de wereld.
Wij maken uw leven en dat van uw geliefden
eenvoudiger.

Echte passie om
complexe situaties op te lossen

Overal duiken opportuniteiten op in een wereld die nooit stilstaat.
Vermogensbeheer is dan ook exponentieel complexer geworden.

Particulieren kunnen eigendommen
hebben in meerdere landen en
investeren in verschillende regio’s ter
wereld. Familieleden wonen verspreid
over de aardbol, slechts een vliegreis
van elkaar verwijderd. En nu we
allemaal langer leven, moeten we onze
toekomstplanning helemaal anders
aanpakken. Er komen steeds nieuwe
mogelijkheden bij en de wereld is
kleiner geworden, omdat iedereen met
elkaar verbonden is. Daarnaast zijn
privé- en bedrijfsvermogens steeds meer
onderhevig aan verschillende wetgevingen
en richtlijnen, die continu veranderen.

Voor elke complexe situatie waarbij meer
dan één land betrokken is, beschikken
wij over de passende expertise en
vaardigheden.
Bij Swiss Life Global Solutions willen we
vermogende particulieren en hun families
helpen om hun toekomst te plannen en te
leven zoals zij verkiezen. Wij maken alles
eenvoudiger en bieden oplossingen in een
wereld die voortdurend verandert
.

Ongeacht uw persoonlijke situatie worden uw specifieke wensen
vervuld door uw vermogen correct te structureren.
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Helder inzicht in behoefte
aan vermogensplanning

Financiële oplossingen moeten transparant, degelijk en duurzaam zijn.
En tegelijk voldoende flexibel om zich aan te passen aan de veranderingen die
het leven met zich meebrengt.

Om gebruik te kunnen
maken van de toenemende
opportuniteiten wereldwijd
is advies op maat nodig. De
huidige, steeds veranderende
financiële markten en
persoonlijke behoeften vragen
om langetermijnoplossingen op
maat, die uw activa beschermen.
Met het oog op de volgende
generaties moet elke haalbare
oplossing rekening houden
met de vele aspecten van
vermogensoverdracht. Zo kunt
u uw geliefden verzekeren van de
best mogelijke toekomst.

Financiële oplossingen moeten
erkend en transparant zijn, en
aanpasbaar aan uw behoeften.
Bovendien moeten ze voldoende
flexibel zijn om in te spelen
op komende wijzigingen in de
lokale regelgeving.
Met een levensverzekering
kiest u voor een geïntegreerde
vermogensplanning die het best
voldoet aan uw behoeften.

Tijdens uw leven veranderen uw prioriteiten
en evolueren uw behoeften.

Over de grenzen heen

Duurzaam

Voor uw mobiele leven en activa
overal ter wereld.

Degelijk en betrouwbaar,
decennialang

Flexibiliteit

Successie

Geïndividualiseerde oplossing
met ruim productaanbod

Compliance

Transparant, erkend en
continu aanpasbaar

Persoonlijk en op maat over de
generaties heen

Bescherming

Activa en investeerders
beschermen
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Wij streven naar continuïteit.
U bouwt een vertrouwelijke relatie op
met uw adviseur.
Onze beproefde expertise in
levensverzekeringen vormt de
perfecte aanvulling bij uw
zorgvuldige vermogensplanning.

Op verzekeringen gebaseerde oplossingen
voor geïntegreerde vermogensplanning

In samenwerking met geselecteerde partners van gerenommeerde financiële en juridische
instellingen combineren wij levensverzekeringen met een ruim aanbod
investeringsopportuniteiten om aan elk van uw wensen te voldoen.

Levensverzekering

Investeringsopportuniteiten

Wij bieden u internationale
levensverzekeringen op maat die zo goed
mogelijk aansluiten bij uw behoeften.

Wij zoeken financiële mogelijkheden die het
best aansluiten bij uw investeringsprofiel en
internationale behoeften.

Verzekerden

Financiële centra

U kunt met een enkele polis een
of meer personen verzekeren

U kunt kiezen uit een lijst met zeer
gerenommeerde locaties voor uw activa

Begunstigden

Betrouwbare adviseurs

U kunt een of meer natuurlijke personen of
wettelijke entiteiten kiezen

U kunt een vertrouwelijke relatie
opbouwen met uw adviseurs

Begunstigingsclausules

Financiële instellingen

U kunt uw vereisten te allen tijde aanpassen
(bv. leeftijd, vermogenspercentage)

U kunt met een of meer assetmanagers en
beheerders werken

Woonplaatsen

Investeringsflexibiliteit

U kunt uw contract aanpassen aan uw
wereldwijde vastgoedplanning

U hebt toegang tot een ruim aanbod activa bij het
bepalen van uw investeringsprofiel

Bijkomende levensverzekering

Valuta

U kunt naar believen een
levensverzekering toevoegen

U kunt verschillende valuta
kiezen en combineren

Aanpasbaarheid

Rapportering

U kunt uw polis aanpassen en bepaalt
zelf de waarde van uw investering

U hebt toegang tot vereenvoudigde rapportering over
uw activa, geconsolideerd op contractniveau
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Vertrouwelijke relaties
die het verschil maken

Dankzij onze jarenlange samenwerking met de meest gerenommeerde financiële en juridische
instellingen kunnen wij de oplossing vinden die het best beantwoordt aan uw behoeften.

Klant
Klantenrelatie

· Vraagt een polis aan
· Beslist over investeringsprofiel
· Betaalt de premie

Verzekeringscontract

Distributiecontract

Betrouwbare adviseur
· Adviseert en vertegenwoordigt de klant
· Stelt vermogensplanning op en geeft advies
· Bespreekt contractdetails met verzekeraar

Swiss Life

Akkoord over
investeringsbeheer

Beheerscontract

· Werkt samen met betrouwbare adviseur
om de strategie voor vermogensplanning
uit te voeren
· Beheert de polis
· Bespreekt contractdetails met verzekeraar

Assetmanager
· Investeert de activa volgens de
investeringsstrategie die de klant
gekozen heeft

Beheerder
· Opent speciale fondsrekening
· Verrekent kosten en transfereert activa
· Informeert verzekeraar over status van
rekening

Met onze internationale expertise en onze beproefde wereldwijde infrastructuur
kunnen wij aan elke wens voldoen.

?
Wie is eigenaar van de polis?
U kunt rechtstreeks de eigenaar van de polis zijn,
of via een wettelijke entiteit.

Welk niveau van dekking kunt u kiezen voor uw
levensverzekering?
U kunt de minimale dekking kiezen die vereist is in uw land
of woonplaats, of een hogere dekking die beantwoordt aan
uw behoeften inzake vermogensplanning.

Kunt u de begunstigden wijzigen?
U kunt de begunstigde(n) te allen tijde wijzigen.

Kunt u tijdens de looptijd de waarde
van de polis raadplegen?
U kunt te allen tijde activa terugnemen door een
gedeeltelijke of volledige afkoop aan te vragen.

Welke mogelijke investeringen kunt u aan
uw polis koppelen?
U kunt met uw vertrouwelijke adviseur een persoonlijke
investeringsstrategie uitwerken overeenkomstig uw
individuele behoeften op het vlak van duurzame vermogensen successieplanning.
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Wereldwijd team van experts
tot uw dienst
Voortbouwend op decennia van wereldwijde ervaring en lokale kennis biedt Swiss Life
Global Solutions een hele reeks internationale verzekeringsoplossingen voor vermogende
particulieren en internationale ondernemingen.

Ons team heeft vestigingen
in heel Europa en Azië en
bestaat uit 200 experts die
samen bogen op professionele
ervaring in elk continent. Wij
zijn erkende internationale
verzekeringsexperts.
Met onze oplossingen bereiken
we momenteel meer dan
80 landen. Wij blijven onze
aanwezigheid uitbreiden om
aan uw mobiliteitsvereisten te
kunnen voldoen.

Wij werken samen met de
meest professionele en erkende
financiële en juridische
instellingen, zodat wij u zeer
kwaliteitsvolle oplossingen
kunnen aanbieden.
Wij zijn actief in de belangrijkste
financiële markten ter wereld
en zijn een vooraanstaande
aanbieder van high-end
verzekeringsoplossingen. Wij
gaan er prat op dat we oog
hebben voor detail en elk van
onze oplossingen met zorg
uitwerken.

Doordat we al decennialang over de grenzen heen
actief zijn, hebben we geleerd om internationaal
te denken en te handelen.
Minder complexiteit – meer oplossingen.
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Voortbouwend op de erfenis
van Swiss Life

De Swiss Life Group is een van Europa’s toonaangevende aanbieders van uitgebreide
levensverzekeringen, pensioenen en financiële oplossingen.

Opgericht in 1857 en genoteerd aan de SIX
Swiss Exchange (SLHN) biedt de Swiss Life
Group uitgebreid advies aan particulieren
en bedrijven, en een ruim aanbod eigen
producten en producten van partners, via
zijn verkoopnetwerk en distributiepartners,
zoals agenten en banken.
De groep is actief in Zwitserland, Duitsland
en Frankrijk en heeft competentiecentra in
Luxemburg, Liechtenstein en Singapore. De
aanwezigheid in andere Europese landen
wordt verzekerd via Swiss Life Select en
Chase de Vere.

Mensen leven langer, zijn mobieler en richten
hun leven in zoals zij het verkiezen. Ze hebben
uiteenlopende plannen voor de toekomst. Ze
streven een carrière na, willen een gezin en een
eigen huis of kijken uit naar hun pensioen. Ze
leven en werken volgens hun eigen waarden. In
een veranderende wereld met onbegrensde
mogelijkheden blijft één ding onveranderd: ons
verlangen naar gemoedsrust.
Daarom zetten wij met een duidelijke strategie
onze missie voort en ondersteunen wij onze
klanten, zodat ze met vertrouwen kunnen
leven zoals zij dat verkiezen.

“Vandaag leven we allemaal
langer. We moeten plannen
maken voor onze toekomst.
Bij Swiss Life ondersteunen wij
onze klanten, zodat ze met
vertrouwen langer kunnen
leven zoals zij verkiezen.”
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