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Persbericht 
 
 
 
 

PrismaLife neemt Funeral Care overlijdensverzekering  
over van Nucleus Life  
 

♦ Internationale verzekeraar met sterke grensoverschrijdende expertise  
nu ook actief in België 

♦ De belangrijkste distributiepartner is Cares Assistance 
♦ Grote vraag - portefeuille groeit 

 
 
Ruggell, 20.04.2022. PrismaLife AG, de leidende unit-linked specialist in Liechtenstein, neemt 
de portefeuille uitvaartverzekeringen van Nucleus Life AG over. Het product "Prisma 
FuneralCare" is een combinatie van een overlijdensverzekering met als doel de onmiddellijke 
financiële gevolgen van de uitvaart te dekken en tegelijkertijd de nabestaanden van de 
overledene te ondersteunen. De overlijdensuitkering wordt verstrekt door PrismaLife en de 
bijstand wordt verleend door AXA Assistance.  
 
"Als internationaal verzekeringsspecialist hebben wij een sterke grensoverschrijdende 
expertise opgebouwd. Juist daarom weten wij hoe belangrijk het is om op maat gesneden 
producten aan te bieden die aansluiten bij de regionale mentaliteit," aldus Holger Beitz, CEO 
van PrismaLife AG.  
 
"Ongeveer 15% van de Belgen heeft al een overlijdensrisicoverzekering. De vraag neemt toe. 
Wij kunnen hier een groot potentieel benutten, vooral omdat de productcombinatie met haar 
unieke bijstandscomponent zich duidelijk onderscheidt van andere aanbiedingen. Daarom 
verwachten wij een sterke groei van onze portefeuille," voegt Marnic Vandenbroucke, 
directeur van Cares Assistance en de belangrijkste verkooppartner van PrismaLife in België, 
eraan toe.  
 
PrismaLife AG is gespecialiseerd in unit-linked levensverzekeringen en andere 
pensioenproducten.  Dankzij haar locatievoordeel is zij met succes internationaal actief en 
bezit zij verzekeringsportefeuilles in onder meer Duitsland, Oostenrijk en Malta. PrismaLife AG 
werkt ook samen met de Barmenia verzekeringsgroep. In deze samenwerking vormt 
PrismaLife het internationale competentiecentrum voor unit-linked levensverzekeringen.  
 
 
Beeldmateriaal op: www.prismalife.com/de/presse/ 
Copyright: PrismaLife AG 
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Over PrismaLife  
PrismaLife AG is de toonaangevende pensioenspecialist in Liechtenstein voor duurzame vermogensopbouw, 
gevestigd in Ruggell. Als specialist voor nettopolissen richt het bedrijf zich op een duidelijke scheiding van product 
en vergoeding. De onderneming beheert voor ongeveer 1,5 miljard euro aan activa van cliënten. De beleggingen in 
de cover pool zijn duurzaam georiënteerd. PrismaLife biedt haar klanten ook talrijke fondsoplossingen met een 
duurzame oriëntatie. Nadere informatie is beschikbaar op: www.prismalife.com 
 
Perscontact 
Dr. Hubert Becker  
Instinctif Partners  
Telefoon +49 221 42075-24 
hubert.becker@instinctif.com 
 

mailto:hubert.becker@instinctif.com

