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2020: Um ano recorde para a WEALINS
A WEALINS, uma companhia de seguros de vida 100% luxemburguesa especializada no desenvolvimento
de soluções de seguros de vida de gestão de património (wealth insurance), anunciou que em 31 de
dezembro de 2020 angariou 1,7 mil milhões de euros, um aumento de quase 70 % em relação a 2019.
Apesar de 2020 ter sido um ano atípico, marcado pela crise da COVID-19, a WEALINS pode contar com a
lealdade e confiança dos seus parceiros, demonstrando ao mesmo tempo flexibilidade e poder de
adaptação.
Excelência operacional ao serviço do parceiro
Com quase 30 anos de experiência, a empresa tornou-se, ao longo dos anos, um interveniente fundamental
no ramo de seguros de vida a operar em regime de Livre Prestação de Serviços a partir do Luxemburgo. O
seu desenvolvimento pode ser explicado, antes de mais, pela experiência, mas também pela motivação e
empenho dos seus 120 colaboradores:
Afirmou Luc Rasschaert, CEO da WEALINS: «Desde o início da crise, em março de 2020, concentrámonos em duas prioridades: privilegiar a saúde dos nossos colaboradores através da implementação de uma
nova organização de trabalho e manter a relação com os nossos parceiros. Dessa forma, as nossas equipas
mantiveram-se mobilizadas e congratulo-me com o trabalho que realizaram para continuar a apoiar os
nossos parceiros e os seus clientes no dia-a-dia.»
Isso foi possível graças à capacidade da WEALINS em conjugar sinergias de competências e
conhecimentos existentes no seio da organização, particularmente em ativos complexos e não cotados,
como os capitais privados (private equity), pelos quais a empresa constatou ter havido forte interesse dos
seus parceiros e dos seus clientes ao longo do último ano, e onde a experiência dos seus colaboradores
tem permitido fazer a diferença.
Estes bons resultados também podem ser explicados pela confiança demonstrada pelos seus parceiros. De
facto, em tempos de incerteza, estes voltaram-se, logicamente, para as empresas em que mais confiam. O
facto de a WEALINS ter uma visão a longo prazo e estar orientada para o cliente significa que pode
responder perfeitamente às preocupações dos seus parceiros e dos seus clientes. Além disso, a empresa
assistiu a um aumento do número de clientes, tanto «Affluent» (nomeadamente nos mercados belga e
francês) como (U)HNWI em todos os seus mercados.
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A empresa beneficia igualmente de uma solidez estrutural e financeira graças, designadamente, ao apoio
do seu acionista, o Grupo Foyer, o que lhe permite reagir rapidamente às mudanças no setor, apoiar o seu
desenvolvimento e garantir a sua sustentabilidade. No final de 2020, a WEALINS concluiu o seu processo
de fusão com a GB Life Luxembourg S.A. e prossegue o seu desenvolvimento, ultrapassando os 13 mil
milhões de euros em ativos sob gestão, todos eles investidos em unidades de conta. Está também a alargar
a sua gama de produtos, nomeadamente com a solução ePlatinum 100 % digital, destinada a um tipo de
clientes mais diversificado.
A inovação no centro da sua estratégia de desenvolvimento
O ano de 2020 foi também marcado por uma aceleração do processo de transição digital da WEALINS.
Com efeito, a empresa e o seu acionista, o Grupo Foyer, fizeram da inovação não só um valor empresarial,
mas também um eixo estratégico de desenvolvimento. Tendo sempre como objetivo fornecer um serviço de
excelência e inovador aos seus parceiros, a WEALINS privilegia uma abordagem personalizada e centrada
no cliente. No final de 2020, completou com sucesso a migração para uma plataforma front-to-end que
permite a troca de informações de forma mais eficiente, rápida e fiável com os seus parceiros. Além disso,
no sentido de melhorar continuamente a sua oferta de serviços, a WEALINS tenciona dar continuidade ao
processo de transição digital este ano, em particular, com o lançamento da nova plataforma e-Wealins
destinada aos seus parceiros, bem como a digitalização (subscrição e todas as operações em linha) dos
seus contratos de seguro. Outro desafio que a WEALINS enfrenta este ano: financiamento sustentável com
a adoção de critérios ESG (ambientais, sociais e de governação).
A WEALINS em números:
• Quase 30 anos de experiência em wealth insurance
• 13,5 mil milhões de ativos sob gestão
• 1,7 mil milhões de euros angariados
• + de 120 colaboradores
• 11 nacionalidades representadas
• A WEALINS beneficia de uma forte diversificação geográfica (ativa em 9 países europeus), sendo
até pioneira em alguns mercados.
WEALINS S.A.
communication@wealins.com
(+352) 437 43 5200
Sobre a WEALINS S.A.
A WEALINS S.A. é uma companhia de seguros de vida luxemburguesa que desenvolve a sua atividade em regime de Livre Prestação
de Serviços a partir do Luxemburgo há quase 30 anos. A empresa conta com os conhecimentos técnicos e a experiência dos seus 120
empregados.
Em colaboração com parceiros especializados nas áreas de consultoria e finanças, a oferta da WEALINS dirige-se a clientes com um
património elevado e a clientes móveis, fornecendo soluções de seguro de vida e de capitalização a residentes na Bélgica, Espanha,
Finlândia, França, Itália, Luxemburgo, Noruega, Portugal e Suécia.
www.wealins.com
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