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Ethias doet de houders van een FIRST eerste generatie een uniek en 
uitzonderlijk aanbod 
 
Na de financiële crisis van 2008 en de herkapitalisatie van Ethias door de Belgische 
overheid, werd de maatschappij door de Europese Commissie verplicht om elke nieuwe 
commercialisering van particuliere levensverzekeringscontracten stop te zetten en het aantal 
lopende contracten te verminderen.  
In juli 2014 verplichtte de Commissie Ethias om nieuwe maatregelen te treffen met het oog 
op een versnelde afsluiting van de "FIRST Rekeningen". 
 
Daarom biedt Ethias al haar verzekerden met een FIRST-contract van vóór september 2003 
(eerste generatie) een stimulans als zij beslissen om hun contract geheel of gedeeltelijk af te 
sluiten vóór 31 maart 2015. 
 
Bovenop hun kapitaal en de vroeger verworven intresten zal Ethias hen zeer uitzonderlijk 
een uitstappremie betalen die gelijk is aan 4 jaar intresten (hetzij 4 maal de intresten 2014). 
 
Voorbeeld: een verzekerde die op 1 januari 2015 110 000 euro op een FIRST Rekening 
heeft (eerste generatie met de gemiddelde gewaarborgde rente van de portefeuille, met 
name 3,44 %) ontving 3 658,16 euro aan intresten voor 2014. Hij zal dus een premie van 
14 632,64 euro ontvangen (d.i. 4 x 3 658,16 euro) als hij zijn contract stopzet vóór 31 maart 
2015. 
 
Het doel van dit voorstel, dat eenmalig en van zeer beperkte duur is, is tweevoudig: 
 

1. Het laat Ethias toe tegemoet te komen aan de vereisten van de Europese 
Commissie 

2. Het biedt voordelen voor de verzekerden, die ieder zal moeten beoordelen op basis 
van zijn specifieke liquiditeitsbehoeften, zijn vertrouwen in de toekomst van het 
product en zijn perceptie van de onzekere evolutie van de financiële en fiscale 
context. 

 
Om een maximaal aantal contracten te kunnen beëindigen heeft Ethias alle liquiditeiten die 
op zeer korte termijn nodig zijn vrijgemaakt. Dit aanbod betreft vandaag bijna 50 000 
verzekerden voor een totaalbedrag van ongeveer 3,2 miljard euro aan reserves. 
 
 
 
 
 
 

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. 


