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Ethias wenst FIRST portefeuille te verkopen 
 

 Ethias heeft het proces voor de verkoop van haar FIRST-

levensverzekeringsportefeuille met contracten van de eerste generatie opgestart. 

 Binnen dit kader biedt Ethias haar cliënten een uitstappremie aan van 25%. 

 
Ethias biedt haar cliënten opnieuw de mogelijkheid aan om hun FIRST-rekening(en) definitief stop 
te zetten. Wie erop ingaat ontvangt een uitstappremie van 25% op de waarde van het contract. 
Het aanbod is geldig tot 7 juli 2017.  
 
Ethias heeft immers de beslissing genomen om haar FIRST-portefeuille met contracten van de 
eerste generatie (niet-gefiscaliseerde contracten die tot september 2003 gecommercialiseerd 
werden) definitief af te stoten. In dit verband is Ethias besprekingen begonnen met verschillende 
buitenlandse overnemers. Op dit ogenblik is er evenwel nog geen zekerheid over het resultaat van 
deze besprekingen. 
 
Het is alleszins zeker dat een eventuele stopzetting geen enkele consequentie zal hebben voor  
de voorwaarden en de clausules van de contracten. 
 
Het Garantiefonds voor financiële diensten heeft weliswaar bevestigd dat de overdracht aan een 

verzekeraar binnen de Europese Economische Ruimte het verlies betekent van de garantie van 

het spaargeld in België ten belope van maximum 100.000 euro. Deze garantie zal, afhankelijk van 

het geval, vervangen worden door deze die van kracht is in het land van de overnemer (voor zover 

er een bestaat). 

De realisatie van een dergelijke overname krijgt het akkoord van de prudentiële toezichthouder, de 
Nationale Bank van België.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

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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