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Clownvissen leven in symbiose met bepaalde
zeeanemonen. Zij houden zich schuil tussen de
tentakels van de anemoon, die giftig zijn voor alle
andere vissen. Zo zijn ze beschermd tegen hun
belagers en verhogen ze hun levensverwachting.
Op hun beurt houden de clownvissen de anemoon
vrij van parasieten en beschermen haar tegen
onder meer de vlindervis, die de tentakels aanvalt.
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In symbiose werken

Sedert 1925 maakt Integrale haar specialiteit
van de spreiding van de toekomstige inkomstenbronnen: deze van de 2de, de 3de en de 4de pijler.

In 2016 werd Integrale omgevormd naar een
naamloze vennootschap om te voldoen aan
de nieuwe prudentiële vereisten van Solvency II. Tijdens deze hele omschakeling liepen
de gebruikelijke activiteiten gewoon door!

Meer dan 5.000 ledenondernemingen en
Onze verbintenis:
meer dan 150.000
“Uw aanvullend penaangeslotenen
• 2de pijler: h et aanvullend pensioen beschikbaar via de werkgever
de
• 3 pijler: individueel sparen met fiscale
voordelen
• 4de pijler: individueel sparen zonder
fiscale voordelen

sioen is een specialist
waard”

Omstandigheden kunnen veranderen, wetten
kunnen wijzigen. Maar onze waarden en de
opvattingen die aan de basis lagen van de
oprichting van Integrale blijven onveranderd

en zijn definitief verankerd in onze genen.
Wij zijn de grootste specialist die de levensverzekeringsactiviteit uitoefent volgens
de grondslagen die vastgelegd zijn in “het
Koninklijk Besluit van 14 november 2003, het
vroegere Koninklijk Besluit van 14 mei 1969
of “KB69”. Dat wil zeggen: beperking van
de kosten, gelijkheid tussen aangeslotenen
en verdeling van de winst. We behouden
dezelfde geest en dezelfde principes van bij
onze oprichting: concurrentieel rendement,
kwaliteitsvolle dienstverlening, transparantie
en deelname van de leden-ondernemingen
en van de aangeslotenen aan het beheer
van onze onderneming.

Dankzij deze oprechte verbintenis, onze ervaring en ons aanpassingsvermogen zijn we goed geplaatst om dé echte partner te zijn van
al deze publieksgroepen:

Bedrijven
Instellingen

Groepsverzekeringen
(takken 21 en 23)
Bonusplannen
Individuele
pensioentoezeggingen
Brugpensioenplannen
Plannen voor expats
Sociale
pensioenplannen
Reserveoverdrachten
(KB 69)
Actuariële diensten
Evaluatie
pensioenverbintenissen
(IAS 19)

Sectoren

Sectorale
pensioenplannen

Pensioenfondsen

Beheer
en Administratie
Onthaalstructuren
(KB 69)
Pan-Europese
Pensioenfondsen
Interne Audit
Compliance
Asset and Liability
Management
Actuariële diensten
Financieringsfondsen
Renteplannen
Persoonlijke premies
Dekkingen overlijden/invaliditeit

Zelfstandigen

Groepsverzekeringen
Individuele pensioentoezeggingen
Reserveoverdrachten (KB 69)
Beleggingsproducten
Herbeleggingsproducten

Particulieren

Reserveoverdrachten (KB 69)
Herbeleggingsproducten
Beleggingsproducten
Hypothecaire
kredieten

Het aanbod van Integrale richt zich zowel naar het nationaal grondgebied als naar het internationale toneel, via haar partner in Luxemburg. Haar filiaal Integrale Insurance Services (IIServices) staat in voor de brede waaier van diensten die aangeboden worden aan de
pensioenfondsen (Instellingen voor Bedrijfspensioenvoorziening – IBP) en de bedrijven. Daarnaast beschikt IIServices over de ISAE
3402-certificering, wat de interne controle en de interne audit van de entiteiten die een beroep op haar diensten doen, vergemakkelijkt.
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