
EM MÃOS 
SEGURAS

SE VOCÊ ESCOLHER INVESTIR SEU 
DINHEIRO COM A RL360, PODE 
TER CERTEZA DE QUE VOCÊ FEZ 
A ESCOLHA CERTA. SOMOS UMA 
EMPRESA FINANCEIRAMENTE 
SÓLIDA COM UMA ESTRUTURA 
EXCLUSIVA E FORTE SUPORTE 
FINANCEIRO. SOMOS PARTE DO 
IFGL QUE POSSUI US$ 21 BILHÕES 
EM ATIVOS SOB GESTÃO, PARA MAIS 
DE 230 MIL CLIENTES DO MUNDO.

LOCALIZAÇÃO INCOMPARÁVEL

Nossos clientes têm grande 
confiança em nossa localização na 
Ilha de Man - um centro financeiro 
global bem firmado, com uma 
excelente reputação de proteção 
dos investidores e uma série de 
prêmios internacionais.

Além da concessão da condição 
de “lista branca”, a OCDE atribuiu 
recentemente à Ilha de Man a mais 
alta classificação de conformidade 
por seu intercâmbio internacional 
de informações fiscais, um nível 
só alcançado por 38 jurisdições 
globalmente.

A ilha de Man também foi 
premiada com uma classificação 
soberana Aa3 pela Moody’s e 
ganhou o conceituado prêmio 
International Finance Centre no 
International Adviser Product 
and Service Awards 2020, 
pela terceira vez em 4 anos.

Emprega 9.000 pessoas 
na indústria de serviços 
financeiros, sendo a ilha também 
reconhecida pelo FMI como 
um centro financeiro offshore 
bem regulado de excelência.

“A ILHA DE MAN CARACTERIZA-
SE POR UMA FORTE ESTRUTURA 
INSTITUCIONAL E ESTABELECEU 
UMA POLÍTICA PROATIVA 
DE SERVIÇOS FINANCEIROS 
REGULADORES. ”

Moody’s

FORÇA RL360



HISTÓRICO

Em 2008, duas companhias de 
seguros de vida offshore de 
renome da Ilha de Man - a Scottish 
Life International Insurance 
Company Limited (est. 1996) e a 
Scottish Provident International 
Life Assurance Limited (est. 1991) 
- se uniram para formar a Royal 
London 360°, que viria a tornar-
se a subsidiária internacional do 
Royal London Group.

NOVO CAPÍTULO

Cinco anos depois, a empresa 
evoluiu mais uma vez para 
RL360, quando nos tornamos a 
primeira companhia internacional 
de seguros de vida a ser alvo 
de uma aquisição liderada 
pela administração (MBO). A 
ação foi apoiada pela firma 
independente de private equity 
Vitruvian Partners, reforçada com 
o suporte do grupo segurador 
global Munich Re, e por nossa 
antiga sociedade matriz, o Royal 
London Group, que disponibilizou 
um elemento de financiamento de 
longo prazo.

FORÇA E ESTABILIDADE

Esta força financeira e 
estabilidade estratégica 
renovadas nos deram os recursos 
e o impulso para construirmos 
a RL360 em sintonia com 
nossos objetivos de negócio 
específicos. Toda a equipe de 
gerenciamento sênior da RL360 
está profundamente empenhada 
no crescimento futuro.

A equipe está instalada na Ilha de 
Man, assegurando que as decisões 
fundamentais possam ser 
tomadas com rapidez e eficácia.

Os atuários independentes 
AKG atribuíram à RL360 
uma classificação B + em 
novembro de 2020, o máximo 
conjuntamente alcançado por 
uma agência internacional de 
seguros de vida, descrevendo 
a RL360 como “uma operação 
independente financeiramente 
forte, com características 
operacionais muito fortes”.

ESTRUTURA DE SUPORTE

Na RL360, oferecemos o melhor 
dos dois mundos. Somos uma 
empresa jovem e dinâmica, mas 
oferecemos a garantia e segurança 
de sermos parte do International 
Financial Group Limited (IFGL), 
com 230.000 apólices, mais 
de US$ 21 bilhões de ativos sob 
administração e 700 funcionários.

As outras empresas do grupo 
incluem:

RL360° Services
Em 1º de dezembro de 2015, o IFGL 
adquiriu a CMI Insurance Company 
Limited (CMI) do Lloyds Banking 
Group. A CMI foi rebatizada para 
RL360° Services e atualmente 
opera como uma carteira de 
negócios fechada.

Ardan International
Em dezembro de 2016, o IFGL 
adquiriu a múltiplas vezes 
premiada Ardan International. 

Como a primeira plataforma 
independente e de moedas 
múltiplas de gestão de patrimônio 
projetada exclusivamente para 
consultores internacionais, Ardan 
fornece uma plataforma segura 
on-line de gestão de patrimônio 
onde os consultores e os seus 
clientes podem gerenciar os 
respectivos investimentos em um 
só lugar. A Ardan ganhou como a 
melhor plataforma na premiação 
International Investment em 2017, 
2018 e 2020.

Friends Provident International
Em julho de 2020, o IFGL adquiriu 
a Friends Provident International 
da Aviva. A FPIL oferece economia, 
investimento e proteção aos 
clientes na Ásia e nos Emirados 
Árabes Unidos. Com escritórios 
em Dubai, Hong Kong, Singapura 
e a Ilha de Man, eles têm equipes 
em todo o mundo, que estão 
comprometidas em ajudar os 
clientes a alcançar suas metas 
financeiras.

170
PAÍSES EM 

TODO O 
MUNDO

ALCANCE GLOBAL

Embora instalada na Ilha de 
Man, a RL360 é uma empresa 
verdadeiramente global. Temos 
escritórios em Hong Kong, Malásia, 
Líbano, Uruguai e Dubai, e operamos 
no Extremo Oriente, África, 
Oriente Médio, Europa Emergente, 
América Latina e Reino Unido.

Nossos clientes internacionais 
abarcam o mundo inteiro, residindo 
em 170 países diferentes.

230.000

700

Apólices

US$21 
bilhões

Ativos sob 
gestão

Funcionários
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FORTES PARCEIROS 
FINANCEIROS

Vitruvian
A Vitruvian Partners é uma firma 
independente de private equity 
especializada em aquisições 
middle market e investimentos 
de capital de crescimento. A 
Vitruvian está focada em investir 
em empresas que criam um alto 
crescimento sustentável ou valor 
estratégico através de mudanças 
ou “situações dinâmicas”.

A Vitruvian está atualmente 
investindo no fundo Vitruvian 
Investment Partnership III, que 
fechou em julho de 2020 em € 4 
bilhões. A Vitruvian tem escritórios 
em Londres, Munique, Estocolmo, 
Luxemburgo, San Francisco e 
Xangai.

Munich Re 
A Munich Re opera em todas 
as linhas de seguros e é uma 
das principais resseguradoras 
do mundo inteiro, oferecendo 
uma excepcional habilidade 
baseada em soluções, gestão de 
risco consistente e estabilidade 
financeira. Com quase 40 mil 
funcionários em todo o mundo, o 
grupo alcançou um lucro de € 2,7 
bilhões em 2019. 

Somos auditados pela PwC, a 
segunda maior rede de serviços 
profissionais do mundo e uma das 
empresas de contabilidade Big 
Four.

Nossos custodiantes são o Citi, 
um dos maiores custodiantes 
institucionais do mundo, com 
US$ 22,8 trilhões em ativos sob 
custódia.

PROTEÇÃO DO INVESTIDOR

Nossa base na Ilha de Man 
oferece a nossos segurados 
excepcional proteção do 
investidor, com uma gama de 
medidas legais destinadas 
a primeiro prevenir que os 
problemas ocorram, e, em seguida, 
a salvaguardar os investimentos 
no evento improvável de 
sermos incapazes de cumprir 
nossas responsabilidades.

Solvência: Nos termos da 
Regulamentação de Seguros 
de 2018 da Ilha de Man, as 
seguradoras de seguros de 
vida de 2018 são obrigadas 
a manter uma margem de 
solvência mínima, o que 
significa que elas têm capital 
suficiente para garantir que as 
responsabilidades perante os 
segurados possam ser cumpridas.

Separação de ativos: Em 2008, 
a Ilha de Man aprovou uma nova 
lei de seguros com requisitos 
rigorosos para as companhias 
de seguros com base na ilha. 
Todas as companhias de seguros 
são obrigadas a proteger 100% 
dos ativos dos segurados, 
garantindo que esses ativos 
não possam ser chamados em 
qualquer circunstância, exceto 
para atender os créditos e 
responsabilidades dos segurados.

Por isso, independentemente 
do que o futuro nos reservar, 
nossas responsabilidades perante 
nossos segurados têm prioridade 
e os ativos dos clientes nunca 
poderão ser disponibilizados 
para os liquidantes.

Nós também somos obrigados 
a fornecer regularmente 
cálculos de solvência aos nossos 
reguladores para demonstrarmos 
nossa estabilidade financeira.

Garantia de remuneração: A 
Ilha de Man opera um sistema 
de proteção do segurado com 
um Fundo de Compensação de 
Segurados. Se uma companhia 
de seguros de vida for incapaz 
de cumprir seus compromissos, 
o segurado será compensado 
em 90% da responsabilidade 
da seguradora em relação a 
sua apólice sujeita aos termos 
do plano - independentemente 
de onde ele resida.

O plano de compensação é 
financiado por um imposto sobre 
todas as companhias de seguros 
de vida operando na Ilha de Man.

A ilha também dispõe de uma 
Ouvidoria, que é um serviço 
de resolução de conflitos 
independente e grátis para 
os clientes que não consigam 
resolução para uma reclamação 
diretamente junto ao seu 
prestador de serviços financeiros.

3

NOSSA BASE NA ILHA DE 
MAN CONCEDE A NOSSOS 
SEGURADOS PROTEÇÃO 
EXCEPCIONAL DO 
INVESTIDOR



LÍDER MUNDIAL

Com negócios de vida e pensões 
bem estabelecidos e de sucesso, 
a Ilha de Man é agora a melhor 
escolha para os seguros de vida 
offshore, por múltiplas razões.

Estabilidade política e econômica
A Ilha de Man é um território 
autônomo dependente da Coroa 
Britânica, com suas próprias leis, 
sistema judiciário e parlamento 
democraticamente eleito. A 
ilha possui reservas saudáveis, 
suportadas por uma economia 
estável e diversificada e 30 anos 
de crescimento econômico.

Política 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 entende 
que a forma mais eficaz para 
criar um ambiente de negócios 
bem-sucedido é envolver-se com 
o setor privado. Por sua vez, isso 
ajuda o governo a responder 
com perspicácia e agilidade aos 
desafios da economia global.

Infraestrutura
A Ilha de Man tem uma excelente 
infraestrutura de energia e 
telecomunicações que tem mais 
de £100 milhões de investimento 
público e privado nos últimos anos.

Acessibilidade
Situada no Mar da Irlanda à igual 
distância de Inglaterra, Escócia, 
País de Gales e Irlanda, a Ilha de 
Man goza de excelentes ligações 
de transportes para o Reino Unido 
e Irlanda.

Regulamentação sofisticada
A principal entidade reguladora 
da ilha é a Isle of Man Financial 
Services Authority (IOMFSA) um 
órgão regulamentar independente 
responsável pelo licenciamento 
e supervisão dos bancos, 
sociedades de crédito imobiliário, 
operações de investimento, 
fundos de investimento coletivo 
e corporativo e provedores de 
serviços de trust estabelecidos na 
Ilha de Man.

É também responsável pela 
regulamentação do setor de 
seguros e pensões na ilha. A 
IOMFSA visa garantir um grau 
adequado de proteção para os 
segurados, manter a confiança 
internacional na indústria de 
seguros e pensões da ilha e 
dissuadir o crime financeiro.

Em 2019, a IOMFSA introduziu 
um novo Código de Conduta 
nos Negócios criado para 
complementar a estrutura 
regulatória existente na ilha e 
proporcionar maior proteção ao 
cliente e maior transparência.

A IOMFSA é muito respeitada 
em todo o mundo e colabora 
estreitamente com suas congêneres 
internacionais para garantir que 
aqueles que escolham a Ilha de 
Man por seus produtos financeiros 
possam estar certos de terem 
suporte do mais alto nível.

50 
anos
Temos o suporte da estável e 
diversificada economia da Ilha de 
Man, com crescimento econômico 
saudável e 50 anos de um 
orçamento nacional excedente.

RL360 Insurance Company Limited

Tel. +44 (0)1624 681681
E-mail csc@rl360.com

Sede: International House, Cooil Road, 
Douglas, Isle of Man, IM2 2SP, British Isles. 
Registrada na Ilha de Man, número 053002C. 
RL360 Insurance Company Limited é 
homologada pela Isle of Man Financial 
Services Authority.
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ACESSE WWW.RL360.COM E

DESCUBRA COMO 
PODEMOS AJUDÁ-
LO A MOLDAR SEU 

FUTURO


