FORÇA e SEGURANÇA
COM RL360°
Ao investir com RL360° você está escolhendo uma
companhia ﬁnanceiramente forte e exclusivamente
estruturada para conﬁar seu dinheiro suado. E
pode ter grande conﬁança em nossa localização
na Ilha de Man, um centro ﬁnanceiro global
bem ﬁrmado e com uma excelente reputação de
segurança e proteção dos investidores.

RL360° mais do que duplicou sua
quota de mercado nos últimos 5
anos, oferecendo soluções ﬁnanceiras
inovadoras e ﬂexíveis para os
investidores internacionais ao redor do
mundo. Nós temos o apoio de parceiros
que compartilham a nossa ambição
e contribuem com grandes capitais
ﬁnanceiros para nos ajudar a expandir
ainda mais.
Operamos no Oriente Extremo, em
África e no Oriente Médio, na Europa
emergente, na América Latina e no
Reino Unido, com escritórios na Ilha
de Man, Hong Kong, Líbano e Dubai
e temos segurados residentes em 170
países em todos os pontos cardeais.
IFGL
RL360° faz parte do International
Financial Group Limited (“IFGL”). IFGL
é composto por RL360°, RL360°
Services (anteriormente chamada de
CMI Insurance Company Limited “CMI”)
e Ardan International, uma plataforma
de gestão de patrimônio baseada na
Ilha de Man.
IFGL possui 70.000 segurados, mais de
US$ 10 bilhões de ativos sob gestão e
335 funcionários.

Nossa história
Royal London 360° foi criada em 2008
através da junção de duas companhias
de seguros de vida off shore baseadas
na Ilha de Man altamente bem sucedidas
- Scottish Life International Insurance
Company Limited (formada em 1996)
e Scottish Provident International
Life Assurance Limited (fundada em
1991). Royal London 360° foi o ramo
internacional do Royal London Group até
o ﬁnal de 2013.
Aquisição pela administração
Em novembro de 2013, completámos
uma aquisição liderada pela
administração (MBO) e nos tornámos
a primeira companhia internacional de
seguros de vida deste tipo a se submeter
a tal transação. O nome da companhia
mudou para RL360°.
O negócio foi apoiado pela ﬁrma
independente de private equity Vitruvian
Partners, reforçada com o suporte do
grupo segurador Global MunichRe, e
com um elemento de ﬁnanciamento a
longo-prazo de sua antiga empresa mãe,
o Royal London Group.
Estabilidade ﬁnanceira estrutural
Um dos principais benefícios da MBO
é que ela fornece para RL360° a força
ﬁnanceira e a estabilidade estratégica
para prosseguir seu plano de negócios.
Toda a equipe de gerenciamento
sênior de RL360° está empenhada
pessoalmente no futuro da RL360° e
está baseada na Ilha de Man para que
as decisões-chave possam ser tomadas
rapidamente.
Os atuários independentes AKG
atribuíram a RL360° uma notação de
B+ AKG. Nenhuma outra companhia
internacional de seguros de vida tem
uma notação maior do que essa.

A AKG vê RL360° “como uma operação
autônoma ﬁnanceiramente forte, com
caraterísticas operacionais muito fortes”.

IFGL
RL360° faz parte do IFGL. Outras
empresas dentro do IFGL incluem:
RL360° Services
Em 1 de dezembro de 2015, IFGL
adquiriu CMI do Lloyds Banking
Group. CMI foi rebatizada para RL360°
Services e funciona como um negócio
de carteira fechada.
A AKG comentou: “Uma integração bem
sucedida fornecerá uma plataforma
sólida para a continuação de um
desenvolvimento positivo”.
Ardan International
Em Dezembro de 2016 IFGL concluiu a
aquisição da premiada plataforma de
investimento Ardan International.
Ardan fornece uma plataforma segura
de gestão de patrimônio online onde os
Consultores e os seus clientes podem
gerenciar investimentos em um só lugar.
Ardan foi o primeira plataforma de gestão
de patrimônio independente projetada
exclusivamente para consultores
internacionais. Autorizada e regulado na
ilha de Man, ela fornece acesso a mais
de 80.000 fundos e valores mobiliários
através de vários pacotes de vida e de
previdência de terceiros.

Nuestros socios
Sobre a Vitruvian
Vitruvian Partners é uma ﬁrma
independente de private equity
especializada em aquisições de Middle
Market, aquisições de expansão e

investimentos de capital em expansão
no Reino Unido e na Europa do Norte.
A Vitruvian está focada em investir em
“situações dinâmicas” nas indústrias
caraterizadas pelo crescimento, tais
como serviços ﬁnanceiros, serviços
de negócios, tecnologia, mídia,
telecomunicações e saúde. A Vitruvian
está atualmente investindo o seu
segundo fundo de 1 bilhão de Libras e
tem escritórios em Londres, Alemanha
e Suécia.
Sobre a Munich Re
Munich Re signiﬁca uma excepcional
habilidade baseada em soluções, riscos
de gestão consistentes e estabilidade
ﬁnanceira. No ano ﬁnanceiro de 2016, o
Grupo Munich Re alcançou um lucro de
2,6 bilhões de Euros. Ele opera em todas
as linhas de seguro, com quase 43.000
funcionários no mundo todo.
Resseguro
Com receitas de prêmios de cerca de 28
bilhões de Euros apenas de resseguros,
Munich Re é uma das maiores
resseguradoras do mundo.
Caliﬁcaciones crediticias de Munich Re
Agência de notação

Caliﬁcación

A.M. Best

A+ (Superior)

Fitch

AA (Very strong)

Moody’s

Aa3 (Excellent)

Standard & Poor’s

AA- (Very strong)

Grupo Royal London
Royal London é a maior companhia
mútua do Reino Unido de seguros de
vida e pensões, com um total de fundos
sob gestão de 100 bilhões de Libras e 9,1
milhões de clientes.

O QUE TORNA
RL360° DIFERENTE?
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BEM-VINDO NA
ILHA DE MAN
Dada a recente turbulência nos mercados e nas instituições
ﬁnanceiras ao redor do mundo, compreendemos a
importância que você coloca em proteger seus investimentos.
É por isso que estamos localizados na Ilha de Man.
Com uma notação soberana Aa1 da Moody’s, vencedora
do prestigiado prêmio International Finance Centre nos
International Adviser Product and Service Awards de
2017, com o cobiçado status de lista branca da OCDE
e reconhecida pelo FMI como um centro ﬁnanceiro de
excelência offshore bem regulado, a ilha de Man agora
lidera o mundo dos seguros de vida offshore.

Proteção do investidor
Nossos segurados são protegidos por
uma série de medidas legais que visam
em primeiro lugar prevenir a ocorrência
de problemas, e depois salvaguardar
seus investimentos no caso improvável
de sermos incapazes de cumprir nossas
responsabilidades.
Separação de ativos
Nos termos da lei de seguros de 2008,
todas as companhias na Ilha de Man são
obrigadas a cativar 100% dos ativos dos
segurados. Isso garante que esses ativos
não podem ser exigidos em qualquer
circunstância, exceto para atender
os créditos e responsabilidades dos
segurados.
Então, no caso improvável de liquidação
de RL360°, nossas responsabilidades
perante nossos segurados levam
prioridade e os ativos dos clientes não
estão, portanto, disponíveis para os
liquidatários se a companhia de seguros
de vida entrar em insolvência.
Requisitos de margem de solvência
estritos
Nos termos da lei, nós também somos
obrigados a fornecer relatórios anuais de
solvência auditados independentemente
para nosso regulador para garantia que
a companhia é ﬁnanceiramente estável.

Regimes de indenização para os
segurados
A Ilha de Man opera um plano de
proteção do tomador de seguros, o
que signiﬁca que, na eventualidade de
uma companhia de seguros de vida ser
incapaz de cumprir seus compromissos,
de acordo com a lei, o gerente do plano
deverá pagar ao segurado, a partir do
Fundo de Compensação de Segurados,
uma soma igual a 90% do montante
de qualquer responsabilidade da
seguradora nos termos da apólice, de
acordo com os termos do plano.
O plano de compensação é ﬁnanciado
por um imposto sobre todas as
companhias de seguro de vida operando
na ilha, e ao contrário de muitos
esquemas de proteção, ele se aplica a
todos os segurados, independentemente
de onde eles residem.
Em caso de litígio, a ilha tem um sistema
de Provedor de Justiça, que é um serviço
gratuito e independente de resolução
de litígios para clientes com queixas que
uma empresa ﬁnanceira da Ilha de Man
não tenha sido capaz de resolver.
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“A ilha de Man é caracterizada por um quadro
institucional forte e estabeleceu uma política
reguladora dos serviços ﬁnanceiros proativa”
- Moodys.
Local seguro com perícia incorporada
Os serviços ﬁnanceiros são, de longe, a
maior indústria na Ilha de Man, e o setor
emprega quase 10.000 pessoas.
A Ilha de Man obteve uma notação de
crédito soberana da Moody’s de Aa1 em
junho de 2016. Segundo a Moody’s, a
ilha de Man beneﬁcia de “uma economia
diversiﬁcada... e rica, instituições fortes
e formulação pragmática de políticas e
uma abordagem prudente da gestão das
ﬁnanças públicas.”
A ilha provou ser um local ideal para
as empresas de seguros de vida e de
pensões, e agora lidera o mundo como a
escolha número um para seguros de vida
off shore, pelas seguintes razões:
Estabilidade política e econômica
A Ilha de Man é um território autônomo
dependente da Coroa Britânica.
Tem seu próprio parlamento
democraticamente eleito, seu sistema
judiciário e suas leis. Além disso, a Ilha
de Man possui reservas saudáveis,
juntamente com uma economia
estável e diversiﬁcada com 30 anos de
crescimento econômico.
Regime ﬁscal
A Ilha de Man tem um regime de
tributação simples e claro, sem imposto
sobre ganhos de capital, retenções na
fonte ou impostos de riqueza.

Governo solidário
O governo da Ilha de Man sabe que a
mais eﬁcaz forma de criar um ambiente
de negócios bem sucedido é envolverse com o setor privado.
Isso ajuda o governo a ser ágil e
responsivo aos desaﬁos da economia
global.
Infraestrutura
A Ilha de Man tem uma excelente
infraestrutura de energia e
telecomunicações que tem beneﬁciado
de centenas de milhões de libras de
investimento público e privado nos
últimos anos.
Acessibilidade
Situada no Mar da Irlanda igual distância
da Inglaterra, Escócia, País de Gales
e Irlanda, a ilha goza de excelentes
ligações de transportes para o Reino
Unido e Irlanda.
Regulamentação soﬁsticada
A ilha está na vanguarda das
melhores práticas de regulamentação
internacional e tem sido elogiada pelos
organismos globais, incluindo a OCDE,
o G20 e o FMI, por seu compromisso
com padrões ﬁnanceiros e de controle.
Ela assinou uma série de acordos
ﬁscais internacionais, reﬂetindo seu
compromisso com a conformidade com
as normais internacionais.
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O principal órgão regulador da ilha é a
autoridade de serviços ﬁnanceiros (Isle
of Man Financial Services Authority IOMFSA).
Ela assinou uma série de acordos
ﬁscais internacionais, reﬂetindo seu
compromisso com a conformidade
com as normais internacionais para
licenciamento e a supervisão dos bancos,
sociedades imobiliárias, operações de
investimento, fundos de investimento
coletivo e corporativo e provedores de
serviços de truste na Ilha de Man.
É também responsável pela
regulamentação do setor dos seguros
e pensões na ilha. No foco do trabalho
da IOMFSA estão os seguintes objetivos
regulamentares
• Garantir um grau adequado de
proteção para os segurados e
beneﬁciários
• Manter a conﬁança na indústria dos
seguros e pensões da Ilha de Man na
ilha e em outros lugares
• Reduzir na medida do que é possível a
eventualidade de qualquer companhia
de seguros ou pensões ser usada em
conexão com o crime ﬁnanceiro
A IOMFSA é muito respeitada em todo
o mundo e colabora estreitamente com
os seus colegas internacionais para
garantir que aqueles que escolhem a Ilha
de Man possam ter a certeza de que são
apoiados no mais alto nível.

