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AG Insurance biedt u 5 waarborgen!

De veiligheid van tak 21 levensverzekeringen en  
tak 26 producten.
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Waarborg 1: alle verplichtingen steeds voor minimum 100% gedekt

De waarde van de tak 21 (en tak 26) beleggings- 
portefeuille moet minstens gelijk zijn aan de verplichtingen 
van de verzekeraar.

De waarde van de tak 21 (en tak 26) beleggingsportefeuille 
(of dekkingswaarden) moet dienen om ten allen tijde aan de 
verplichtingen tegenover de klanten te kunnen voldoen. De 
dekkingswaarden bestaan uit financiële activa zoals vastgoed, 
obligaties, aandelen, cash, …

Deze financiële activa maken deel uit van een afzonderlijk beheer 
en vormen een speciaal vermogen dat gereserveerd is voor 
de verzekeringsnemers en begunstigden van een afzonderlijk 
beheer; dit vermogen is afgescheiden van het beheer van de 
activa met betrekking tot andere verzekeringsactiviteiten (tak 
23, niet-leven, afgezonderde fondsen, …).

De verplichtingen van de verzekeraar (ook wel technische 
voorzieningen genoemd) zijn de wettelijk verplicht aan te 
leggen provisies (reserves) die overeenstemmen met de 

waarde van het geheel van de verplichtingen aangegaan 
ten aanzien van verzekeringsnemers en begunstigden van 
elk afzonderlijk beheer. Meer concreet zijn de verplichtingen 
van een verzekeraar in tak 21 en tak 26 gelijk aan de 
optelsom van de gestorte premies (na aftrek van taksen, 
kosten en eventuele premies voor dekking overlijden en 
arbeidsongeschiktheid) aangevuld met interesten en de 
verworven winstdeling.

Schematisch:

Voor elk van onze tak 21 levensverzekeringen en tak 26 producten biedt AG Insurance elke verzekeringsnemer verschillende 
waarborgen.

¬ Waarborg 1: alle verplichtingen zijn steeds minimaal voor 100% gedekt
¬ Waarborg 2: aanzienlijke kapitaalbuffer
¬ Waarborg 3: diverse controlemechanismen
¬ Waarborg 4: kwaliteitsvolle verzekering
¬ Waarborg 5: garantiefonds 
 (enkel voor tak 21 levensverzekeringen, met uitsluiting van 2e pijler)

We nodigen u uit deze nota aandachtig door te nemen. 

Conclusie

Elke verzekeraar is volgens de wet van 23 maart 2016 betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen 
verplicht om ervoor te zorgen dat de dekkingswaarden altijd minstens evenveel bedragen als de verplichtingen die  
hij heeft ten opzichte van zijn klanten. 



Wettelijke solvabiliteitsmarge

Activa Passiva≥

Additionele bovenwettelijke
solvabiliteitsmarge

Minimale bovenwettelijke
solvabiliteitsmarge vereist door Ageas
(75%*wettelijke solvabiliteitsmarge)

Waarborg 2: aanzienlijke kapitaalbuffer

Bovenop de beleggingsportefeuille ter dekking 
van onze verplichtingen is er een kapitaalbuffer 
(solvabiliteitsmarge) als extra beveiliging.

Naast de hierboven genoemde bindende regels, moeten 
verzekeraars ook rekening houden met de Solvency II 
kapitaaleisen op niveau van het beheer. 

De Solvency Capital Requirement en de Minimum Capital 
Requirement, de twee kapitaaleisen opgelegd door Solvency II, 

beïnvloeden de manier waarop de globale portefeuille tak 21 
(en tak 26) beheerd moet worden. De verzekeraar moet over 
voldoende solvabiliteit beschikken om zowel op korte termijn 
als op lange termijn aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen.

In de praktijk leggen verzekeraars meer dan het strikte 
minimum aan. Ook AG Insurance legt zichzelf nog een extra 
solvabiliteitsmarge op die 75% bedraagt van de wettelijke 
solvabiliteitsmarge.

Schematisch:

Waarborg 3: diverse controlemechanismen

De verplichtingen die we als verzekeraar hebben inzake 
het aanleggen van dekkingswaarden en een wettelijke 
solvabiliteitsmarge worden regelmatig aan controle 
onderworpen.

Naast interne controlemechanismen en controle van de extra 
kapitaalbuffer door een erkende bedrijfsrevisor doet ook de 
FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) en de 
Nationale Bank van België regelmatig controles.

Driemaandelijkse rapportering dekkingswaarden + solvabiliteit 
Minstens om de 3 maanden moet een verzekerings-
maatschappij rapporteren aan de Nationale Bank van België 
over de toereikendheid van de toegewezen financiële activa 
(of dekkingswaarden) en de solvabiliteitsmarge.

Opvolging solvabiliteitsmarge
De wettelijke solvabiliteitsmarge of kapitaalbuffer wordt 

strikt opgevolgd door de Nationale Bank van België. Zodra 
deze onder de wettelijke limieten zou dalen verplicht de 
Nationale Bank van België  de verzekeraar om onmiddellijke 
maatregelen te treffen of zelfs te herkapitaliseren. Dergelijke 
maatregelen werden in het verleden nog nooit genomen ten 
opzichte van AG Insurance.

Opvolging rendabiliteit per productcategorie
De Nationale Bank van België  ziet toe op de rendabiliteit van 
de verzekeringsonderneming als geheel én per afzonderlijke 
productgroep. Dat betekent dat de Nationale Bank van België 
kan ingrijpen van zodra er iets fout gaat met het beleid van de 
verzekeraar, waardoor hij structureel verliezen zou boeken in 
een bepaalde productgroep en hierdoor de solvabiliteitsmarge 
in gevaar zou brengen.

Conclusie

AG Insurance voorziet naast de wettelijk verplichte dekkingswaarden en de twee kapitaaleisen opgelegd door Solvency 
II, nog in een extra bovenwettelijke solvabiliteitsmarge die minstens 75% bedraagt van de wettelijke solvabiliteitsmarge.
Dankzij de aldus samengestelde reserves is elke klant er dus helemaal zeker van dat AG Insurance altijd aan zijn 
verplichtingen kan en zal voldoen.

Conclusie

Een verzekeringsonderneming moet zich niet enkel aan strikte regels houden, de naleving van de opgelegde regels 
wordt ook nauwgezet opgevolgd door zowel interne als externe controle-organen. Elke klant kan dus zeker zijn dat 
AG Insurance in regel is met elke wettelijk opgelegde norm.



Waarborg 4: kwaliteitsvolle verzekering

De levensverzekeringen van tak 21: een gewaarborgde netto 
belegging, de zekerheid van een gewaarborgde rentevoet en 
een voorzichtige beleggingspolitiek.

Behoud van uw netto premie
Een tak 21 levensverzekering biedt de zekerheid van het 
behoud van de netto geïnvesteerde premie (premie na 
aftrek van taks, instapkosten en de risicopremie voor de 
overlijdensdekking). 

Zeker van een gegarandeerde rentevoet
Hét kenmerk van een tak 21 levensverzekering en van 
een tak 26 product met gewaarborgd rendement is 
dat de verzekeringsnemer zijn geld belegt aan een 
gewaarborgde rentevoet. Bij onderschrijving van een tak 21 
levensverzekering geniet de verzekeringsnemer een bepaalde 
rentevoet per gedane storting en die is volledig gewaarborgd 
(opmerking: voor de meeste tak 21 en tak 26 verzekeringen 
is de gewaarborgde rentevoet beperkt tot 8 jaar). Kennen 
we dus een minder goed jaar zoals 2008 dan is elke klant 

toch zeker dat elke storting de rentevoet behoudt die van 
toepassing was op het moment van de storting.

Voorzichtige beleggingspolitiek
Deze zekerheden worden bereikt door een zeer voorzichtige 
beleggingspolitiek waarvan veiligheid, spreiding en liquiditeit 
de hoofdkenmerken zijn.

De toegewezen financiële activa en de kapitaalbuffer vormen 
een solide en goed gespreide portefeuille die bestaat uit 
(situatie op 30/06/2017):
¬ 83,7% obligaties (waarvan 59,7% staatsobligaties)
¬ 9,2% in vastgoed en 2,9% hypothecaire kredieten
¬ 3,0% in aandelen
¬ 1,2% andere
Onze cashpositie en de liquiditeit verbonden aan de 
portefeuille staatsobligaties laten ons toe om op elk moment 
aan onze verplichtingen tegenover de klanten te kunnen 
voldoen.

Waarborg 5: Garantiefonds voor tak 21

Sinds de financiële crisis is de aandacht voor de bescherming 
van de tegoeden van de spaarder enorm toegenomen. 
Om het vertrouwen in het financiële stelsel te herstellen én 
om de bescherming van de spaarder te versterken, zijn de 
Belgische verzekeringsmaatschappijen vanaf 2011 verplicht 
om toe te treden tot het Garantiefonds.

Bijgevolg zijn ook tak 21-levensverzekeringen (met uitsluiting 
van tweede pijler) beschermd. Bovenop de bescherming 
van bancaire producten, is per verzekeringsnemer en 
per verzekeringsmaatschappij een schijf van € 100.000 
beschermd.

Conclusie

De aangehaalde elementen gelinkt aan het voorzichtige risk-management van AG Insurance moeten u niet alleen 
geruststellen met betrekking tot uw huidige belegging maar zijn eveneens hoopvol voor de toekomst: het potentiële 
rendement voor de toekomst blijft intact!

Conclusie

De onderneming AG Insurance is toegetreden tot het Garantiefonds. Deze bescherming is beperkt tot een bedrag 
van € 100.000 voor het totaal van alle levensverzekeringscontracten met gewaarborgd rendement (waaronder “de 
levensverzekeringen van tak 21”) gesloten door de verzekeringnemer bij onderneming “AG Insurance”.

Voor klanten betekent dit een bijkomende veiligheid, bovenop de waarborgen die een tak 21 verzekering al biedt!

Onze klant is uitstekend beschermd. In geval van 
faillissement is hij bovendien bevoorrecht schuldeiser 
op de toegewezen financiële activa en op de extra 
kapitaalbuffer. 
U merkt het, bij AG Insurance komt veiligheid voor alles!

We houden sterk vast aan het streven naar kwaliteit en 
continuïteit op langere termijn en engageren ons om 

elk contract na te komen… want een contract is een 
contract. 

Of het nu een spaarverzekering of een tak 
21-beleggingsverzekering betreft, AG Insurance zal 
alles in het werk stellen om woord te houden, daar kunt 
u van op aan!
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AG Insurance nv  –  E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel  –  RPR Brussel  –  BTW BE 0404.494.849  –  www.aginsurance.be
Tel. +32(0)2 664 81 11  –  Fax +32(0)2 664 81 50
Belgische Verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel

Algemene conclusie

De tak 21-producten van AG Insurance zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Klachten over onze tak 21-producten kunt u indienen bij de Dienst 
Klachtenbeheer van AG Insurance (E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, tel. 02 664 02 00, customercomplaints@aginsurance.be). Als de door 
AG Insurance voorgestelde oplossing u geen voldoening schenkt, kunt u uw klacht ook indienen bij de Ombudsman van de Verzekeringen 
de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, tel. 02 547 58 71, fax 02 547 59 75, www.ombudsman.as.


