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Skyddsmekanism för livförsäkringsavtal 
i Luxemburg

Kund

Bâloise Vie 
Luxembourg S.A.

Godkänd  
depåbank

Commissariat aux  
assurances (CAA)

1.  Skydd i händelse av försäkringsbolagets konkurs.

 Det finns tre funktioner som ser till att försäkringstagaren är skyddad. 
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Alla marknader

Livförsäkringstagare med fondförsäkringsavtal 
i Luxemburg har ett unikt skyddssystem – ofta 
kallat säkerhetstriangeln – i händelse av att 
försäkringsbolaget eller depåbanken går i 
konkurs.

Infos
GOOD
to KNOW

1.1. Tekniska avsättningar och 
täckande tillgångar

Luxemburgs livförsäkringsbolag måste ha tillräckliga 
medel för att täcka alla tekniska avsättningar listade 
under skulder på deras balansräkningar för att täcka 
sina åtaganden mot försäkringstagarna.   De motsva-
rande tillgångarna på balansräkningen kallas täckande 
tillgångar.

Dessa tillgångar måste befinna sig inom EU, med un-
dantag för sådana som givits dispens av tillsynsmyn-
digheten (Commissariat aux Assurances: CAA). De mås-
te redovisas i en permanent förteckning för att anses 
utgöra fullständigt separata tillgångar från företagets 
allmänna tillgångar.

Försäkringsbolagen  måste även tillhandahålla bevis 
på att de har en tillräcklig solvensmarginal, det vill säga 
att de har tillräckliga medel till handa för att uppfylla 
sina åtaganden. 

Försäkringsbolagen  måste få dessa konton granskade 
av en fristående revisor, och de kontrolleras av Försäk-
ringskommissionen.

1.2. Deponering av täckande till-
gångar med depåbank 

Tillgångar som täcker tekniska avsättningar måste de-
poneras med ett förvaringsinstitut som har godkänts 
av CAA. Ett trepartsavtal ingås mellan försäkringsbola-
get, institutet och CAA. 

Tillgångar som deponeras som täckande tillgångar 
måste hållas åtskilda från företagets alla övriga åtag-
anden och tillgångar, och det får inte ske någon avräk-
ning mellan täckande tillgångar och övriga åtaganden 
och tillgångar.

Dessutom får inte täckande tillgångar användas som 
säkerhet eller vara mål för någon form av förmånsrätt. 

Tillgångarnas uppdelning kontrolleras varje kvartal av 
CAA och om de anser att företagets finansiella position 
är osäker eller att den nödvändiga solvensmarginalen 
inte har uppnåtts, kan de frysa tillgångarna som har 
deponerats med depåbanken i försäkringstagarnas 
bästa syfte.
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Om depåbanken skulle hamna i finansiella trångmål 
kommer försäkringsbolaget att fritt förfoga över till-
gångarna som deponerats hos institutet och kan få ut 
eller överföra dem.

Depåbanken måste registrera täckande tillgångar som 
deponerats hos dem separat från sina egna tillgångar. 
Detta innebär att den deponerande parten kan ta ut 
tillgångarna från depåbanken även om det går i kon-
kurs. Om det inte skulle vara möjligt att få ut alla de-
ponerade tillgångar i sin helhet, kommer de att delas 
proportionerligt mellan de deponerande parterna.

Avseende kontantdepositioner har försäkringsbolaget 
(och därmed försäkringstagarna, försäkrade personer 
och förmånstagare) inte förmånsrätt mot depåbankens  
övriga kunder och fordringsägare om banken skulle 
hamna i trångmål.  Kontantdepositioner omfattas alltså 
inte av något särskilt skydd. Därför är det fördelaktigt 
att investera i tillgångar av typen penningmarknads-
fond som har samma skydd som värdepapper.

2.  Skydd i händelse av depåbankens konkurs

2 | 2

www.baloise-international.lu

| 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 |

Follow us on   
 baloise vie international

Ansvarsfriskrivning
Detta dokument upprättades i februari 2018 baserat på information som var giltig vid det datumet.
Detta dokument är endast av allmän art. Bâloise Vie Luxembourg S.A. ger inte, i sammanhanget med detta dokument, någon form av 
rättslig och/eller skattemässig rådgivning, eller någon form av rådgivning överhuvudtaget. Alla kunder bör söka rådgivning från oberoende 
rådgivare.
Även om information i detta dokument kommer från pålitliga källor, ger inte Bâloise Vie Luxembourg S.A. några garantier om dess riktighet, 
exakthet, relevans, uttömlighet eller läglighet avseende enskilda försäkringstagares personliga situation. Därmed avsäger sig Bâloise Vie 
Luxembourg allt ansvar i händelse av fel, feltryck eller felaktiga tolkningar av informationen i detta dokument.
Alla immaterialrättigheter i detta dokument tillhör Bâloise Vie Luxembourg S.A. Det får inte spridas i någon form utan godkännande från 
Bâloise Vie Luxembourg S.A. . 

 1.3. Försäkringstagarnas särskilda 
förmånsrätt.

När tillgångarna har registrerats i den permanenta för-
teckningen har försäkringstagarna första förmånsrätt 
(särskild förmånsrätt) på de särskilt reglerade tillgång-
arna för betalning av försäkringskrav. Denna särskilda 
förmånsrätt har företräde över alla övriga fordringsäg-
are, och i händelse av att försäkringsbolaget hamnar 
i obestånd kan ingen fordringsägare kräva betalning 
från dessa tillgångar.

Försäkringstagarna har sekundär förmånsrätt till före-
tagets fria tillgångar om de täckande tillgångarna inte 
räcker till för att betala alla försäkringskrav. Denna för-
månsrätt kommer efter förmånsrätten för (i) rättskost-
nader, (ii) anställda, (iii) kärande som väckt talan mot 
försäkringsbolaget och (iv) skatteverket och organ för 
social trygghet.

https://www.linkedin.com/company-beta/10478967



