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Miksi luxemburgilainen henkivakuutus sopii 
suomalaisille?

Luxemburg on tunnettu poliittisesti ja 
taloudellisesti vakaana maana.
Yhtenä Euroopan finanssikeskuksista 
maa pystyy tarjoamaan erityisiä etuja 
henki- ja sijoitusvakuutuksille. Yksi mer-
kitävimmistä eduista on vakuutusten 
vaivaton siirrettävyys maasta toiseen. 
Luxemburgilanen vakuutus mahdollis-
taa myös tulevaisuuden suunnittelun 
laajemmin, on sitten kyse vakuutetusta 
tai edunsaajasta.

Victor PAULY ∙ Wealth Planner
www.baloise-international.lu/contact
13/01/2021 • Market: Nordic Countries

Houkutteleva verojärjestelmä 
Jokainen vakuutuksenottaja tai edunsaaja, joka ei asu 
Luxemburgissa ja solmii luxemburgilaisen henkivakuu-
tuksen, hyötyy Luxemburgin verotuksesta. Tämä tarkoit-
taa että vakuutettu ja edunsaaja maksavat veroja vain 
sen hetkiseen kotimaahansa.

Luxemburgin ainutlaatuinen sijoittajien 
turvakolmio (Triangle of security)     
”Triangle of security” on lakiin perustuva kolmikantaso-
pimus, jossa osapuolina on vakuutusyhtiö, säilyttäjä-
pankki ja vakuutusvalvoja Commissariat aux Assurances 
(CAA).

Vakuutusyhtiön ja vakuutuksenottajan varat on eriytetty 
ja varat säilytetään  säilyttäjäpankissa pankin taseen 
ulkopuolella

Vakuutuksenottajilla on erittäin vahva etuoikeus 
(Super Privilege) teknisessä reservissä oleviin varoihin; 
“turvakolmiojärjestelmä” takaa nopean takaisinmaksun 
pankin tai vakuutusyhtiön mahdollisen konkurssin 
yhteydessä.

Lisäksi vakuutusyhtiön konkurssissa vakuutuksenottajilla 
tai edunsaajilla, riippumatta asuinmaastaan, on oikeus 
henkivakuutuksen kohde-etuuksiin ja heillä on etusija 
muihin vakuutusyhtiön velkojiin nähden. 

Laaja sijoitusvalikoima 
Luxemburgin henkivakuutus mahdollistaa laajan sijoi-
tusvalikoiman.

Luxemburgin henkivakuutus mahdollistaa vakuutuk-
senottajalle sijoittaa perinteisiin osake ja joukkovelka-
kirjoihin, johdannaisiin, kiinteistörahastoihin ja pää-
omasijoitusrahastoihin.

Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja Luxemburgin vakuu-
tusten on myös vastattava näihin muuttuviin tarpeisiin. 
Tästä syystä Bâloise perusti joulukuun alussa 2020 
oman ESG-yhteissijoitusrahastonsa.

Sen lisäksi, että kohde-etuudet ovat monipuoliset, 
Luxemburgin henkivakuutus mahdollistaa myös suku-
polvien välisen ja kansainvälisen rajat ylittävän suun-
nittelun. Tästä hyvänä esimerkkinä toimii “Dedicated 
Ubrella Fund“ -rahasto. Tämä soveltuu erinomaisesti 
varsinkin jos  vakuutuksenottajat asuvat eri maissa. Täl-
lä tavalla vakuutuksenottaja voi yhdistää omaan vakuu-
tukseensa ja sijoituksiinsa kaikki perheenjäsenet.

www.baloise-international.lu
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∙  Puhdas henkiturvavakuutus yksityishenkilöille tai 
yrityksille  vakuuttamaan avainhenkilönsä kuoleman 
varalta.

Pystymme vastaamaan asiakkaiden muuttuneisiin 
elämäntilanteisiin. Esimerkiksi asiakkaan muuttaessa 
ulkomaille voimme siirtää vakuutuksen asiakkaan 
uuteen kotimaahan. Nämä tapaukset on aina tutkittava 
tapauskohtaisesti.

Räätälöidyt ratkaisut
Bâloise yhdistää varallisuuden suunnittelun ja sijoitta-
misen.

∙ Perinteinen sijoitussidonnaisen henkivakuutus

∙  Henkivakuutus, jonka pääelementti on sijoituksia 
suurempi kuolemanvastuu,

Disclaimer
This document was drawn up in January 2021 based on information validated at that date.
This document is of a general nature only. Bâloise Vie Luxembourg S.A. does not give any legal or tax advice or any other advice of any kind whatsoever in this document. Clients are urged 
to seek advice from independent advisers.
Although the information contained in this document comes from reliable sources, Bâloise Vie Luxembourg S.A. does not vouch for its correctness, accuracy, pertinence or exhaustiveness or 
its being up to date in respect of the personal situation of each subscriber. Consequently, Bâloise Vie Luxembourg S.A. declines all liability in the event of error, misprint or misinterpretation 
of the information contained in this document.
All author’s rights in this document are the property of Bâloise Vie Luxembourg S.A. It may not be disseminated in any form whatsoever without the prior agreement of Bâloise Vie Luxembourg 
S.A.
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Follow us on   
 baloise vie international

Jos haluat tietää enemmän tuotteistamme tai Luxemburgin verotuksesta, olethan yhteydessä meihin.


