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Monument Re voltooit de overname van de run-
offportefeuille FIRST A van Ethias nv 

Ethias nv heeft in juni 2017 reeds haar voornemen bekendgemaakt om haar “FIRST A”-portefeuille 
over te dragen. Op 16 april ll. informeerden wij alle betrokkenen dat Monument Re, onder voorbehoud 
van goedkeuring door de toezichthoudende instantie, via haar Europese dochtervennootschap Laguna 
Life DAC, de run-offportefeuille van levensverzekeringscontracten met flexibele premies voor 
particulieren, bekend als de “First A”-portefeuille, heeft verworven van Ethias nv.  
 
Op 28 september 2018 heeft de effectieve verkoop plaatsgevonden na goedkeuring door de 
toezichthouder. Naar aanleiding van deze verkoop heeft Monument Re het onderstaande persbericht 
verstuurd. 
 

PERSBERICHT (vrije vertaling vanuit het Engels) 

Monument Re voltooit de overname van de run-offportefeuille FIRST A van Ethias nv 

Dublin (Ierland), 2 oktober 2018.  

Monument Re heeft vandaag bekendgemaakt dat zij, via haar Europese dochtervennootschap Laguna 
Life DAC, de overname heeft afgerond van een run-offportefeuille van levensverzekeringscontracten 
met flexibele premies voor particulieren van Ethias nv (“Ethias”), bekend als de “FIRST A”-portefeuille.  

Overeenkomstig de toestemming van de Nationale Bank van België (NBB) werd de “FIRST A”-
portefeuille op 28 september 2018 overgedragen aan Laguna Life DAC in Ierland met ongewijzigde 
voorwaarden, uitgezonderd het verlies van de Belgische staatswaarborg. Ierland hanteert geen 
gelijkwaardig waarborgsysteem.  

Laguna Life DAC biedt aan alle overgedragen verzekeringnemers een nieuwe en laatste mogelijkheid 
om hun FIRST-rekening met een bonus af te kopen. Indien de verzekeringnemers ervoor kiezen om 
vóór 7 december 2018 hun FIRST-rekening af te kopen, zullen zij een bonus ontvangen bovenop de 
waarde van hun FIRST-rekening.  

Manfred Maske, CEO van Monument Re Group, en Kieran Hayes, CEO van Monument Insurance: "We 
zijn verheugd de afronding aan te kondigen van de grensoverschrijdende overdracht van de FIRST A-
portefeuille naar Laguna Life DAC. Onze consolidatiestrategie voor Ierland en de Benelux heeft een 
reële impuls gekregen en we kijken uit naar verdere groei. Het was een genoegen om met Ethias samen 
te werken tijdens dit transactieproces.”  
  

mailto:com@ethias.be
http://www.ethias.be/


 

Over Monument Re en Monument Insurance 

Monument Re Limited (“Monument Re”) kreeg een vergunning als “Klasse E”-herverzekeraar in februari 
2017 en is onderworpen aan groepstoezicht door de Monetaire Autoriteit van Bermuda (Bermuda 
Monetary Authority). Monument Re is een in Bermuda gevestigde herverzekeraar en opereert als een 
vermogensintensieve herverzekeraar en opkoper in Europa. In het kader van haar strategie is 
Monument Re bereid om binnen haar risicoappetijt op activa gebaseerde risico’s te aanvaarden en deze 
ondernemingen of portefeuilles efficiënt te beheren, waardoor de verzekeringnemers zekerheid 
verkrijgen op de zeer lange termijn. 

De Ierse dochtervennootschappen van Monument Re opereren als Monument Insurance met inbegrip 
van Laguna Life DAC die wordt gereguleerd door de Ierse Centrale Bank als “Klasse 1”-verzekeraar. 

Voor meer info, zie: www.monumentregroup.com. 
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