
Financiële  
informatie bekijken

Afhankelijk van het type 
contract, navigeer door 
ons uitgebreide aanbod 
van externe fondsen, ga in 
real time naar informatie 
of prestaties van fondsen 
en vergelijk verschillende 
fondsen (Quick Rank, 
in samenwerking met 
Morningstar)

Blijf verbonden  
met OneLife

• Toegang tot ons recentste 
nieuws over ons bedrijf 
en operationele zaken 

• Bekijk onze recentste 
artikels en inzichten rond 
levensverzekeringen 

ons beveiligde online platform onze toegewijde applicatie

D I G I T A L E  O P L O S S I N G E N
V O O R  O N Z E  C L I Ë N T E N

Uw levensverzekering, overal en altijd!

Als u reeds toegang heeft tot yourassets kunt u daar uw jaarlijkse overzicht meteen 
downloaden in de beveiligde documentensectie! Let op: vanaf volgend jaar – 2022 – zult u uw 

jaarlijkse overzichten niet meer per post ontvangen.  
Het wordt 100% digitaal en milieuvriendelijk! 

Dankzij zowel yourassets, ons beveiligde online platform, en OneLife OneApp, onze toegewijde 
applicatie, kunt u financiële informatie bekijken, de waarde van uw contract raadplegen, operaties 

digitaal ondertekenen en deze op een volledig transparante en efficiënte manier opvolgen. 

Beheer uw 
levensverzekering

• Bekijk de waarde van uw contract (en de evolutie 
ervan), samen met een gedetailleerd beeld volgens 
type activa en valuta 

• Bekijk uw e-documenten indien van toepassing 
(jaarlijkse overzichten)

Digitale handtekening

Volg de status van uw operaties op en teken met 
behulp van uw bemiddelaar bepaalde transacties 
digitaal, zoals nieuwe intekeningen, bijkomende 
investeringen, arbitrages of investeringsopties.

yourassets en OneLife OneApp zijn beschikbaar in de volgende talen: Engels, Frans en Nederlands 



yourassets OneLife  
OneApp

Financiële informatie bekijken (prestaties van externe 
fondsen)
Uw contract beheren (toekenning van activa, waarde-
evolutie…)
Toegang tot beveiligde e-documenten (jaarlijkse overzichten) 

Digitaal administratieve en transactionele operaties 
ondertekenen
Operaties opvolgen (in behandeling en afgehandeld)   

Communicatie en inzichten van OneLife ontvangen   

De inhoud van deze promotionele brochure is uitsluitend bedoeld als algemene informatie over de producten en/of diensten 
die worden aangeboden door de levensverzekeringsmaatschappij The OneLife Company S.A. (OneLife). Het is geen aanbod 
of verzoek voor de aankoop van een levensverzekeringsproduct. OneLife garandeert of waarborgt niet dat de informatie 
in deze brochure volledig, nauwkeurig of actueel is op het moment van verspreiding. Evenmin is deze informatie bedoeld 
als enige vorm van juridisch, fiscaal of beleggingsadvies en daarom mag de informatie in dit document of ieder ander 
precontractueel document enkel worden gebruikt in combinatie met gepast professioneel advies afkomstig van een 
gekwalificeerde, onafhankelijke en adequate professionele bron.

Uw OneLife online instrumenten in één oogopslag

OneLife biedt veilige en intuïtieve online instrumenten aan, zodat onze cliënten hun levensverzekeringscontracten 
efficiënt kunnen beheren, 24 uur per dag en 7 dagen per week.

Wilt u het milieu beschermen en uw leven vereenvoudigen?  Het is gemakkelijk en gratis.

Meld u aan bij yourassets en u kunt uw jaaroverzichten 100% online raadplegen; geen papieren 
afschriften per post meer.

Snel, veilig en milieuvriendelijk.

Geïnteresseerd? Raadpleeg www.onelife.eu.com/clients of scan de QR Code en vervolledig de 
toegangsovereenkomst voor de beveiligde website.

Stap over op e-statements!
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linkedin.com/company/the-onelife-company vimeo.com/the1lifeco

The OneLife Company S.A.
38 Parc d’Activités de Capellen. BP 110. L-8303 Capellen. Luxembourg
RCS Luxembourg B34.402

T (+352) 45 67 301  
F (+352) 45 6730-5650 
E info@onelife.eu.comonelife.eu.com


