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Luxembourg: henkivakuutussopimusten 
turvamekanismi

Asiakas

Bâloise Vie 
Luxembourg S.A. säilyttäjäpankki

 

Commissariat aux  
assurances (CAA)

1.  Turva vakuutusyhtiön laiminlyödessä velan takaisinmaksun

 Kolme osaa vakuutuksenottajan turvan varmistamiseksi:
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kaikki markkinat

Sijoitussidonnaisen Luxembourgin henkivakuutuksen vakuutuksenottajat hyötyvät ainutlaatuisesta 
turvasysteemistä – jota yleisemmin kutsutaan turvakolmioksi – mikäli Luxembourgin vakuutusyhtiö 
tai säilyttäjäpankki menee konkurssiin.

Infos
GOOD
to KNOW

1.1. Vakuutustekniset vastuuvelat 
ja kattavat varat

Luxembourgin henkivakuutusyhtiöt ovat velvoitettuja 
rahoittamaan riittävästi vakuutusteknisiä vastuuvelko-
ja taseessa velkojen kohdalla kattaakseen vakuutuk-
senottajien sitoumukset. Taseen vastaaviin varoihin 
viitataan termillä ‘kattavat varat’. Näiden varojen on 
sijaittava Euroopan Unionin sisällä, pois lukien va-
kuutusvalvojan CAA (Commissariat aux Assurances) 
luomat poikkeukset. Varat on tallennettava pysyvään 
luetteloon niiden ryhmittämiseksi täysin erilleen yhtiön 
varoista.

Yhtiöiden täytyy myös aina tarjota todistus siitä, että 
niillä on riittävä solvenssimarginaali, eli toisin sanoen 
niiden on pystyttävä kohtaamaan sitoumuksensa omis-
tamalla riittävät varat.

Yhtiöt suorittavat itsenäisen ulkopuolisen auditoinnin 
näistä tileistä ja yhtiöt ovat CAA:n tarkistusten ja val-
vonnan kohteena.

1.2. Kattavien varojen tallettami-
nen säilyttäjäpankin kanssa

Vakuutusteknisen vastuuvelan kattavat varat on talle-
tettava säilytyspankkiin, joka on CAA:n  hyväksymä. Yh-
tiö, pankki sekä CAA solmivat kolmikantasopimuksen.

Kattavina varoina talletetut varat pidetään erillään yhti-
ön kaikista muista sitoumuksista ja varoista, ja säännel-
tyjen varojen ja näiden muiden sitoumusten ja varojen 
välillä ei saa olla korvaavuuksia.

Lisäksi, kattavia varoja ei tule käyttää vakuudeksi tai 
minkään etuoikeutetun maksuoikeuden kohteeksi.

Varojen jakaminen tarkastetaan neljännesvuosittain 
CAA:n toimesta ja jos katsotaan, että yhtiön taloudel-
linen asema on vaarantunut tai että solvenssimargi-
naalia ei tavoiteta, CAA voi jäädyttää säilytyspankkiin 
talletetut varat vakuutuksenottajien edun nimissä.
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Mikäli säilytyspankilla on taloudellisia ongelmia, va-
kuutusyhtiö voi säilyttää sinne talletettujen varojen 
vapaan hallinnan ja ottaa ne takaisin tai siirtää ne.

Mitä tulee talletettuihin arvopapereihin, säilytyspankin 
on kirjattava tileihinsä talletetut tai erikseen sen va-
roissa huomioonotetut arvopaperit. Tästä tuloksena 
tallettava osapuoli saa takaisin pankkiin tallettamansa 
arvopaperit, mikäli pankki menee konkurssiin. Mikäli ei 
ole mahdollista palauttaa kaikkia arvopapereita täysin, 
ne jaetaan suhteellisesti tallettavien osapuolten välillä.

Mitä tulee käteistalletuksiin, vakuutusyhtiöllä (ja siis-
pä vakuutuksenottajilla, vakuutetuilla henkilöillä sekä 
edunsaajilla) ei ole etuoikeutta suhteessa pankin 
muihin asiakkaisiin ja velkojiin, mikäli pankki joutuu 
vaikeuksiin. Toisin sanoen käteistalletukset eivät ole 
minkään erityisen turvan alla. Tämän takia on edulli-
sempaa sijoittaa rahamarkkinarahasto tyyppisiin varoi-
hin, jotka ovat saman turvan alla kuin arvopaperit.
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Vastuuvapaus
Tämä dokumentti laadittiin tammikuussa 2018 perustuen kyseisenä päivämääränä pätevään tietoon. Tämä dokumentti on vain yleisluon-
toinen. Bâloise Vie Luxembourg S.A. ei anna tämän dokumentin kontekstissa mitään laillista ja/tai vero-opillista neuvoa, tai minkään muun-
kaan tyyppistä neuvoa. Asiakkaita suositellaan hankkimaan informaatiota itsenäisiltä neuvonantajilta. Vaikka tämän dokumentin sisältämä 
informaatio on lähtöisin luotettavasta lähteestä, Bâloise Vie Luxembourg S.A. ei takaa sen paikkansapitävyyttä, tarkkuutta, olennaisuutta, 
tyhjentävyyttä tai ajantasaisuutta suhteessa jokaisen vakuutuksenottajan henkilökohtaiseen tilanteeseen. Niinpä Bâloise Vie Luxembourg 
S.A. kieltää kaiken vastuun virhetilanteessa, painovirheen tapahtuessa tai tilanteessa, jossa tämän dokumentin sisältämästä informaatiosta 
tehdään virheellinen tulkinta.
Kaikki tekijänoikeudet tästä dokumentista kuuluvat Bâloise Vie Luxembourg S.A. yhtiölle. Sitä ei tule levittää missään muodossa ilman 
aiempaa sopimusta Bâloise Vie Luxembourg S.A. yhtiön kanssa. 

 1.3. Vakuutuksenottajien erityiset 
etuoikeudet

Kun varat on tallennettu pysyvään luetteloon, vakuu-
tuksenottajilla on ensisijainen etuoikeus (erityinen etu-
oikeus) erillisiin säänneltyihin varoihin heidän kaikkia 
korvausvaatimusten maksuja varten. Tällä ”erityisellä 
etuoikeudella” on etusija kaikkiin muihin velkojiin näh-
den, eli toisin sanoen vakuutusyhtiön laiminlyödessä 
velkojen takaisinmaksun kukaan muu velkoja ei voi 
vaatia maksua näistä varoista.

Vakuutuksenottajilla on myös toissijainen etuoikeus 
yhtiön vapaisiin varoihin, mikäli kattavat varat osoit-
tautuvat riittämättömiksi kaikkien korvausvaatimusten 
maksuun. Tätä etuoikeutta ennen tulee (i) oikeuden-
käyntikulut, (ii) työntekijät, (iii) uhrit, jotka ovat ryhty-
neet oikeustoimiin vastuuvakuutuksen antajaa kohtaan 
sekä (iv) kuntien vero- ja sosiaaliviranomaiset.


