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De FIRST-producten zullen geen winstdeelname opleveren in 2012 
 
In het kader van de maatregelen die de Europese Commissie heeft opgelegd na de 
financiële crisis moet Ethias haar levensverzekeringsactiviteit voor particulieren afbouwen.  
 
De beslissing van de Europese Commissie heeft een reeks van acties met zich meegebracht 
voor het FIRST-product: 
 

1. De commercialisering van de levensverzekeringscontracten voor particulieren moest 
worden stopgezet de dag na de beslissing van 20 mei 2010. 

2. Op 20 februari 2012 werd de intrestvoet teruggebracht op 0 % voor de (niet-fiscale) 
FIRST Rekeningen en Top FIRST, en dit voor alle nieuwe stortingen alsook voor de 
herbeleggingsrente van de wiskundige reserves ouder dan 8 jaar voor de contracten 
onderschreven na september 2003. 

3. In 2012 zal het rendement van de FIRST-producten beperkt zijn tot de 
gewaarborgde rentevoet. Dit betekent dat er op de FIRST Rekening (inclusief de 
fiscale formules) geen enkele winstdeelname dit jaar zal worden uitgekeerd. De 
economische context laat jammer genoeg niet toe om voor de volgende jaren betere 
perspectieven te voorspellen. 

 
Voor de houders van een FIRST Rekening (m.n. die 8 jaar of ouder is) stelt zich nu de vraag 
wat zij met hun spaargeld wensen te doen. 
 
Als verzekeringsagent biedt Ethias hen een alternatieve oplossing aan via het product 
CertiFlex-8, in samenwerking met verzekeraar Integrale. Dit product is een alternatief voor 
de FIRST Rekening en Top FIRST, en biedt voordelige voorwaarden voor alle overdrachten 
vóór 31 december 2012. 
 
In alle gevallen zal elke verzekerde van Ethias die het wenst een gepersonaliseerd advies 
ontvangen dat rekening zal houden met zijn/haar persoonlijke situatie en met de 
eigenschappen van de onderschreven producten. 
 
Tot slot wijst Ethias erop dat de beslissingen van de Europese Commissie geen enkele 
impact hebben op de niet-levensverzekeringen van de particulieren, collectiviteiten en 
ondernemingen, noch op de groeps- en pensioenverzekeringen van de collectiviteiten en 
ondernemingen. Bovendien wil Ethias haar activiteit nog verder ontwikkelen in Leven 
Collectiviteiten, waar haar expertise op pensioenvlak unaniem wordt erkend. 
 
 
 
 
 
Ethias, verzekeraar Leven en Niet-Leven, engageert zich voor een wederzijds vruchtbare 
vertrouwensrelatie met haar partners van de openbare diensten en hun personeelsleden, met de 
ondernemingen en met de particulieren die hun vertrouwen in haar stellen.  
 
Ethias zet zich in om al haar cliënten eersterangsproducten en -diensten aan te bieden met de beste 
prijs-kwaliteitverhouding voor het garanderen van een duurzame rentabiliteit, met respect voor haar 
fundamentele waarden van menselijkheid, ethiek, engagement en nabijheid. 
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