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Mechanizm ochrony 
luksemburskich umów 
ubezpieczenia na życie
Posiadacze luksemburskich umów ubezpieczenia na 
życie powiązanych z ubezpieczeniowymi funduszami 
kapitało- wymi, w przypadku upadłości luksem- 
burskiego towarzystwa ubezpiecze- 
niowego lub banku depozytariusza, korzystają z 
unikatowej ochrony, zwanej powszechnie trójkątem 
bezpieczeństwa.

1.  Ochrona w przypadku upadłości towarzystwa ubezpieczeniowego

Trzy elementy zapewniają ochronę ubezpieczającego: 

1.1.  Rezerwy techniczne i reprezentatywne 
aktywa

Luksemburskie towarzystwo ubezpieczeń na życie jest 
zobowiązane do ustanowienia wystarczających rezerw 
technicznych po stronie pasywów swojego bilansu, 
aby zagwarantować możliwość spełnienia zobowiązań 
wobec subskrybentów. Odpowiednik aktywów w bilansie 
nazywa się aktywami reprezentatywnymi.

Aktywa te muszą znajdować się na terenie Unii 
Europejskiej, z wyjątkiem tych, na które Urząd Nadzoru 
Ubezpieczeń zezwolił w drodze odstępstwa. Muszą 
być wpisane do stałej inwentaryzacji, tak by stanowiły 
odrębny majątek w ramach ogólnego majątku 
przedsiębiorstwa.

Towarzystwa muszą również zawsze posiadać 
wystarczający margines wypłacalności, tj. muszą być 
w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań poprzez 
posiadanie wystarczającego kapitału.

Te poszczególne konta są sprawdzane na zlecenie 
towarzystwa przez niezależnego audytora zewnętrznego 
i są monitorowane i nadzorowane przez Urząd Nadzoru 
Ubezpieczeń.

1.2.  Depozyt reprezentatywnych aktywów w 
banku depozytariuszu

Aktywa reprezentatywne rezerw technicznych 
muszą być zdeponowane w banku depozytariuszu, 
zatwierdzonym przez CAA (Urząd Nadzoru Ubezpieczeń). 
Umowa trójstronna zawierana jest między zakładem 
ubezpieczeń, bankiem a CAA. 

Aktywa zdeponowane jako aktywa reprezentatywne 
są trzymane oddzielnie od wszystkich pozostałych 
zobowiązań i aktywów towarzystwa i nie mogą być 
kompensowane między majątkiem regulowanym a 
pozostałymi zobowiązaniami i aktywami.

Aktywa reprezentatywne nie mogą być przedmiotem 
żadnych zabezpieczeń ani zastawu.

Podział aktywów na kategorie jest monitorowany 
kwartalnie przez CAA, a jeżeli Urząd uzna, że sytuacja 
finansowa towarzystwa jest zagrożona lub nie osiąga 
ono marginesu wypłacalności, może zamrozić aktywa 
zdeponowane w banku depozytariuszu w interesie 
subskrybentów.
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1.3.  Główny przywilej subskrybentów.

Od momentu gdy tylko aktywa zostaną wpisane do 
stałej inwentaryzacji w ramach oddzielnego majątku, 
jako zapłata za wszelkie roszczenia ubezpieczeniowe, 
Subskrybenci dysponują głównym przywilejem. Zgodnie z 
wyżej wspomnianym przywilejem w przypadku upadłości 
towarzystwa ubezpieczeniowego, subskrybenci uzyskują 
pierwszeństwo w zaspokajaniu roszczeń i żaden inny 
wierzyciel nie może powołać się na te aktywa.

Subskrybentom przysługuje również drugi przywilej 
w stosunku do wolnych aktywów towarzystwa, jeżeli 
aktywa reprezentatywne byłyby niewystarczające, aby 
uregulować wszystkie roszczenia ubezpieczeniowe. 
Przywilej ten następuje po przywilejach (i) dotyczących 
kosztów prawnych, (ii) na rzecz pracowników, (iii) na 
rzecz poszkodowanych korzystających z regresu wobec 
ubezpieczyciela od odpowiedzialności cywilnej oraz (iv) 
Skarbu gminy i organów ubezpieczeń społecznych.

2. Ochrona w przypadku upadłości banku depozytariusza

W przypadku trudności finansowych banku 
depozytariusza zakład ubezpieczeń moźe zachować 
swobodę dysponowania zdeponowanymi aktywami i 
odzyskać je lub przenieść.

W odniesieniu do depozytów papierów wartościowych 
bank depozytariusz musi rozliczyć papiery wartościowe 
złoźone na rachunku depozytowym lub przechowywane 
na rachunkach, oddzielnie od własnych aktywów. W 
rezultacie jeżeli bank ogłasza upadłość, deponent 
odzyskuje zdeponowane papiery wartościowe. Jeżeli ich 

wartość jest niewystarczająca, by zapewnić pełny zwrot, 
są one dzielone proporcjonalnie między deponentów.

W przypadku depozytów gotówkowych towarzystwo 
ubezpieczeniowe (a zatem jego subskrybenci, 
ubezpieczeni i beneficjenci) nie ma pierwszeństwa w 
stosunku do innych klientów i wierzycieli banku. Oznacza 
to, że gotówka nie jest objęta żadną specjalną ochroną. 
Dlatego też bardziej korzystne jest inwestowanie w 
aktywa rynku pieniężnego, które objęte są taką samą 
ochroną jak papiery wartościowe.

Zastrzeżenia
Niniejszy dokument opracowano w kwietniu 2017 r. na podstawie informacji obowiązujących w tym terminie.
Ma on wyłącznie ogólny charakter. W ramach niniejszego dokumentu Baloise Vie Luxembourg S.A. nie udziela żadnych porad prawnych lub podatkowych, ani żadnych innych 
porad w jakiejkolwiek formie. Klienci powinni zasięgnąć porady u niezależnych doradców.
Mimo że informacje zawarte w tym dokumencie pochodzą z wiarygodnego żródła, spółka Baloise Vie Luxembourg S.A. nie gwarantuje ich zgodności, dokładności, trafności, 
kompletności ani aktualności w odniesieniu do osobistej sytuacji każdego subskrybenta. W związku z tym spółka Baloise Vie Luxembourg S.A. zrzeka się wszelkiej odpowiedzial-
ności w przypadku błędu, błędu drukarskiego lub błędnej interpretacji informacji zawartych w tym dokumencie.
Wszystkie prawa autorskie do niniejszego dokumentu są własnością Baloise Vie Luxembourg S.A. Nie może być on rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej zgody 
Baloise Vie Luxembourg S.A. 
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