
2017  > 9,50 miljard €

2016  > 8,47 miljard €

2015  > 7,48 miljard€

2014  > 6,74miljard €

2013  > 5,75 miljard €

> Geografische verdeling premies(1)

2017  > 1.567,45 miljoen

2016  > 1.287,26 miljoen

2015  > 1.218,56 miljoen

2014  > 1.050,40 miljoen

2013  > 926,63 miljoen
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Focus op het vrije verkeer van dien-
sten (VVD) voor aan fondsen gekop-
pelde levensverzekeringsproducten.

De Baloise-groep biedt in het Groothertogdom 
Luxemburg sinds 1890 verzekeringsdiensten aan 
en is duurzaam verankerd in de economische 
en maatschappelijke structuur van het land. Na  
invoering van de derde Richtlijn Levensverzekerin-
gen die een kader vormt voor het vrije verkeer van 
diensten (VVD), heeft Bâloise Vie Luxembourg zich 
sinds 1996 binnen de Europese Unie gericht op  
levensverzekeringsoplossingen op maat.

Dankzij zijn financiële deskundigheid en zijn be-
heersing van instrumenten voor vermogensbe-
heer en nalatenschapsplanning biedt Bâloise Vie 
Luxembourg innovatieve oplossingen op maat,  
gericht op veeleisende beleggers die ernaar  
streven om het beheer, het behoud en de over-
dracht van hun vermogen integraal aan te pakken.

De ontwikkeling van stabiele en op vertrouwen  
gebaseerde relaties is geworteld in de waarden 
transparantie, respect en eerlijkheid.

> Bâloise Vie Luxembourg

&

   80 
in internationale  

levensverzekeringen

47,1% 52,9%

435 medewerkers

* op basis van de brutoproductie (2017)  
in leven gekoppeld aan beleggingsfondsen

Expertise

Uitmuntende 
prestaties

Onafhankelijkheid

Sinds

1890
Beheerd vermogen

9,5 Mld €

De levensverzekeringscontracten 
van Bâloise Vie Luxembourg 

worden in de meeste West-
Europese landen verdeeld en in 

het bijzonder in België, Frankrijk, 
Italië, Spanje, Portugal, Duitsland, 
het VK, Finland, Malta, Nederland, 

Polen en Zweden.

> Geschiedenis
Oprichting van de brand-
verzekeringsmaatschappij 
Bâloise in Zwitserland.

Verkoop van de 
eerste levensverzeke-
ringscontracten in het 
kader van VVD vanuit 
Luxemburg

1863 1890 1996

2000’s2014

Oprichting van  
Bâloise Assurances  
in Luxemburg.

Aanhoudende groei  
in de jaren 2000

Bâloise Vie Luxembourg 
bereikt de drempel van 

EUR 1 miljard* aan  
brutoproductie in 2014 

levensverzekeringen  
+ VVD-levensverzekeringen

Leven(VVD): 1996

Verzekeraar*5e



> Bedrijfsvolume (€ miljoen) (in percentage van de Groep)

 1.766,2 (21,2%)
 

 Niet-Leven:   6,2%

 Leven:   4,1%

  Leven gekoppeld aan 
  89,7% beleggingsfondsen(1):

> Kerncijfers
> Bâloise Luxembourg

> Beheerd vermogen(1) (ontwikkeling)

(1) gedeeltelijk toegewezen aan Baloise Life Liechtenstein (opgenomen in het luxemburgs zakencijfer)

2017  > 9,50 miljard €

2016  > 8,47 miljard €

2015  > 7,48 miljard€

2014  > 6,74miljard €

2013  > 5,75 miljard €

> Geografische verdeling premies(1)

> Marktaandeel (aan fondsen gekoppelde verzekeringsproducten)

7,1%
(2017)

Totaal volume sector (2017)

17,1 miljard €

Resultaat

11.589.849 €
Solvabiliteitsmarge

162,1 %

> Evolutie van het premie-incasso(1)

2017  > 1.567,45 miljoen

2016  > 1.287,26 miljoen

2015  > 1.218,56 miljoen

2014  > 1.050,40 miljoen

2013  > 926,63 miljoen

28+72+X	28+72+X	22+78+X	 28% 28% 22%

 ITALIË FRANKRIJK PORTUGAL

	10+90+X	3+97+X	9+91+X 10% 3% 9%

 BELGIË LUXEMBURG OVERIGE

2017



De Baloise-groep werd opgeicht in het Zwitserse  
Bazel en is een Europese aanbieder van verzeke-
rings-en voorzorgsoplossingen.

De aandelen op naam van de groep zijn genoteerd op 
de SIX Swiss Exchange en het stemrecht is beperkt tot 
2,5 %, waardoor elk vijandig openbaar bod op aande-
len onmogelijk wordt. 

Begin 2017 begon Baloise Holding aan het strate-
gisch parcours «Simply Safe» om 3 doelstellingen 
te halen tegen 2021: 2 miljard ZF geldelijke midde-
len in de holding brengen, 1 miljoen nieuwe klanten 
binnenhalen (30 % meer) en een van de populairste 
werkgevers uit de sector worden.

Sterke aanwezigheid in Zwitserland en focus op het 
Europese vasteland (België, Luxemburg, Duitsland).

> De Baloise-groep

Sinds

1863
Solvabiliteitsmarge

406 %

SWISS

A+
Rating S&P

> Historique
Oprichting van brandver-
zekeringsmaatschappij 
Bâloise.

Uitbreiding van de activi-
teiten naar verschillende 
Europese landen waaronder 
Duitsland, Frankrijk en 
Engeland.

1863 1864 1886 1891 1916

Uitbreiding van de 
activiteiten met levens- en 
transportverzekeringen. 

Uitbreiding naar de  
Verenigde Staten.

Introductie van de  
autoverzekering

> Kerncijfers

> Bedrijfsvolume per land (%)

Totaal  
bedrijfsvolume

9.260,8

 ZWITSERLAND  LUXEMBURG  BELGIË DUITSLAND

> DUITSLAND Bedrijfsvolume (CHF miljoen)

 Leven: 379,2  Niet-Leven: 783,0

 Leven gekoppeld aan beleggingsfondsen: 207,1

> BELGIË Bedrijfsvolume (CHF miljoen)

 Leven: 148,8  Niet-Leven: 999,0

 Leven gekoppeld aan beleggingsfondsen: 439,3

> LUXEMBURG Bedrijfsvolume (CHF miljoen)

 Leven: 79,6  Niet-Leven: 122,3

 Leven gekoppeld aan beleggingsfondsen: 1.761,6

> ZWITSERLAND Bedrijfsvolume (CHF miljoen)

 Leven: 2.904,3  Niet-Leven: 1.324,6

 Leven gekoppeld aan beleggingsfondsen: 111,6

 (2017 / CHF miljoen)

47+21+17+15+P	47+21+17+15+P	47+21+17+15+P	47+21+17+15+P21,246,9 17,1 14,8



medewerkers

Gemiddeld aantal dienstjaren:

7.286

Combined ratio

92,3 %

Eigen vermogen

6.409,2 CHF miljoen

Volumegroei

14,6 %

Winst

548,0 CHF miljoen

Rendement op het eigen vermogen

(RoE) of 8,9 %

Marge op nieuwe activiteiten

33,4 %

13 jaar

1938 1962 1971 90’s 2010

Introductie van de  
autoverzekering

Oprichting van  
Bâloise Holding.

Herstructurering en 
verkoop van verschillende 
bedrijfsonderdelen (Italië, 
Frankrijk, VS, enz.).

Toppunt van de groei  
met aanwezigheid in  
51 landen.

Consolidatie  
van de huidige  
markten.

Fusie van de maatschappijen 
voor brand-, transport- en 
ongevallenverzekeringen. 
Oprichting van Bâloise 
Assurances.

> Ontwikkeling van het totale bedrijfsvolume (%)

Zwitserland: 3.749 / 51,45%

Duitsland: 1.870 / 25,67% België: 1.232 / 16,91%

Luxemburg: 435 / 5,97%

56,5% 43,5%

2017  > 9.260 CHF miljoen

2016  > 8.910 CHF miljoen

2015  > 8.918 CHF miljoen

2014  > 9.177 CHF miljoen

2013  > 9.009 CHF miljoen

   Leven   Niet-leven   Leven gekoppeld aan beleggingsfondsen

> Wettelijk eigen vermogen behoort tot het hoogste van Europa

47+21+17+15+P	47+21+17+15+P	47+21+17+15+P	47+21+17+15+P



Consolidatie  
van de huidige  
markten.

Disclaimer

Dit document werd in juli 2018 opgesteld op basis van gegevens op deze datum.

Dit document bevat alleen algemene informatie. Bâloise Vie Luxembourg S.A. geeft via dit document geen enkel 
juridisch en/of fiscaal advies, noch ander advies van welke aard dan ook. De cliënten wordt aangeraden informatie 
in te winnen bij onafhankelijke adviseurs.

Hoewel de gegevens in dit document afkomstig zijn van betrouwbare bronnen, wordt de juistheid, nauwkeurigheid, 
toepasselijkheid, toereikendheid niet gegarandeerd door Bâloise Vie Luxembourg S.A. Het actuele karakter van deze 
informatie ten opzichte van de persoonlijke situatie van elke onderschrijver wordt evenmin gegarandeerd. Bâloise 
Vie Luxembourg S.A. is daarom niet verantwoordelijk voor eventuele fouten, drukfouten of verkeerde interpretaties 
van de gegevens die dit document bevat.

Alle auteursrechten in dit document zijn het eigendom van Bâloise Vie Luxembourg S.A. Deze informatie mag niet 
worden verspreid in welke vorm dan ook zonder voorafgaand akkoord van Bâloise Vie Luxembourg S.A.
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Bâloise Vie Luxembourg
Tailor-made solutions for your financial 
and estate planning strategy

www.baloise-international.lu

Follow us on   
 baloise vie international

| Bâloise Vie Luxembourg S.A. | 23, rue du Puits Romain | L-8070 Bertrange | 

| Tél. +352 290 190-1 | Fax: +352 290 190 462 | www.baloise-international.lu |


