Baloise Insurance zorgt voor de veiligheid
van uw tak21-levensverzekering en tak26
Baloise Insurance boekt historisch hoge winst van bijna 180 miljoen euro
Baloise Insurance behaalde in 2015 een winst van bijna 180 miljoen euro, het hoogste resultaat uit haar geschiedenis. Zij
realiseerde een winstverhoging van 54 % dankzij haar klantenfocus, inzet op preventie en grotere efficiëntie. De totale omzet
voor 2015 bedraagt ruim 1.354 miljoen euro.
Omzet in levensverzekeringen groeit met 8,40 % terwijl de markt slinkt
Baloise Insurance kon in 2015 opnieuw een mooie groei noteren in haar omzet levensverzekeringen. Die steeg met 8,40 %
tot 521 miljoen euro. De lage rentestand blijft een grote uitdaging. De levensverzekeringenmarkt heeft het moeilijk, maar
Baloise Insurance heeft daar een antwoord op gevonden met haar aantrekkelijke productengamma dat de klant toelaat een
voor hem optimale keuze te maken op het vlak van rendement en zekerheid.

Veiligheid van de klant staat centraal
Volgende zekerheden waarborgen de verplichtingen ten overstaan van onze klanten:
1.
2.
3.
4.
5.

Wij zijn een onderdeel van de financieel solide Zwitserse Baloise Group.
Alle verplichtingen tegenover onze klanten zijn voor meer dan 100 % ingedekt.
Onze beleggingsstrategie is gericht op veiligheid.
We zijn transparant t.o.v. de controlerende instanties.
Het Bijzonder Beschermingsfonds van de overheid is er ook voor tak21.

Zo garandeert Baloise Insurance niet alleen de geïnvesteerde premies, met voorbehoud van eventuele kosten en fiscale heffingen,
maar ook de gewaarborgde interestvoet en de verworven winstdeelname van de tak21-producten en tak26.

Baloise Insurance is een onderdeel van een solide Europese verzekeringsgroep
De Baloise Group, met hoofdzetel in het Zwitserse Bazel, is een Europese financiële dienstverlener die verzekerings- en
pensioenoplossingen aanbiedt. De maatschappij onderscheidt zich door haar ‘Safety World’-positionering, een combinatie
van verzekeringen en intelligente preventie.
De Baloise Group beschikte op 31/12/2015 over een eigen vermogen van 5.011 miljoen EUR* en realiseerde in 2015 een
winst van 479 miljoen EUR*.
België is uitgegroeid tot een van de belangrijkste markten van de Baloise Group.
Meer informatie over Baloise Insurance vindt u in onze Kennismakingsbrochure (www.baloise.be).

Alle verplichtingen tegenover onze klanten zijn voor meer dan 100 % ingedekt
Om levensverzekeringen te mogen aanbieden, legt de wet verzekeraars zeer strikte voorwaarden op.
De waarde van de tak21(26)-beleggingsportefeuille moet groot genoeg zijn om alle huidige en toekomstige uitkeringen aan
klanten te kunnen verzekeren.
De technische voorzieningen moeten dus op elk ogenblik gedekt zijn door gelijkwaardige beleggingen, de ‘dekkingswaarden’,
die de verzekeraars in volle eigendom moeten toebehoren. Wanneer de levensverzekering een vast rendement waarborgt,
gelden er bovendien strikte beleggingsregels: risicovolle beleggingen zijn uitgesloten. Deze dekkingswaarden vormen een
bijzonder vermogen, een soort onderpand dat alleen aan klanten toekomt en dat ook de geboden rendementen moet garanderen.
De dekkingswaarden** hebben op 31/12/2015 een tegenwaarde van 108,30 % van de wettelijke verplichting.
Naast de dekkingswaarden heeft Baloise Insurance nog een extra marge om mogelijke financiële verliezen op te vangen in
een uitzonderlijk dalende markt. Deze kapitaalbuffer is de ‘solvabiliteitsmarge’.
Baloise Insurance is een erg solvabele onderneming.
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Een veilig beleggingsbeleid
Baloise Insurance kiest meer dan ooit voor een veilig beleggingsbeleid.
De hierboven beschreven financiële activa (dekkingswaarden en kapitaalbuffer) bestaan hoofdzakelijk uit obligaties die
gegarandeerd worden door de overheid.
Hoe ziet de beleggingsportefeuille van Baloise Insurance eruit?
Beleggingsportefeuille Leven op 31/12/2015
Asset mix
• 3 % aandelen
• 88 % obligaties en andere vastrentende beleggingen
• 6 % vastgoed
• 3 % cash
Ratingverdeling obligaties
• 79 % AAA/AA
• 12 % A
• 9 % BBB
• 0 % ≤ BB
Sectorverdeling obligaties
• 74 % overheidsobligaties
• 8 % covered bonds
• 15 % bedrijfsobligaties
• 3 % banken

Een ethisch beleggingsbeleid
Baloise Insurance heeft als doelstelling om niet te investeren in onethische beleggingen zoals o.a. fabrikanten van tabakswaren, de wapenindustrie of bedrijven die gebruik maken van kinderarbeid.

Toezicht door de overheid
De overheid bewaakt de rechten van de verzekerden door toezicht uit te oefenen op de naleving van de wettelijke verplichtingen en de solvabiliteit van de financiële instellingen. Zij ziet erop toe dat elke verzekeraar voldoende rentabiliteit haalt,
globaal, maar ook per afzonderlijke productcategorie. Het beleggingsbeleid van de verzekeraars is aan strenge regels onderworpen. De Nationale Bank van België, die toezichthouder is, legt strikte beleggingsregels op. Zo mag er niet worden belegd
in bepaalde risicovolle activa.

Overheidsbescherming
Sinds 1 januari 2011 moeten alle verzekeringsmaatschappijen deelnemen aan het Bijzonder Beschermingsfonds, een overheidsbescherming voor levensverzekeringen met gewaarborgd rendement. Deze maatregel is van toepassing op tak21levensverzekeringen uit de 3e en 4e pijler, maar met uitsluiting van de 2e pijler. Dit Bijzonder Beschermingsfonds voorziet
een vergoeding van maximaal 100.000 EUR per klant en per verzekeraar.

Conclusie: Baloise Insurance legt de focus op veiligheid.
Tak21 en tak26 genieten een maximale bescherming.
* Gerekend tegen wisselkoers EUR/CHF van 1,09 (eigen vermogen) en 1,07 (winst).
** Dit zijn cijfers voor de Leven-activiteit.

De dekkingswaarden per 31/12/2015 worden vermeld onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening door de
Algemene Vergadering van Baloise Belgium nv.

Uw veiligheid, onze zorg.
www.baloise.be
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