
Wenst u meer inlichtingen, neem contact op met uw tussenpersoon 
of met de vennootschap op het nummer (352) 47 46 93.
De Financiële Info Fiche van MULTIFLEX (+ Factsheets van de fondsen en Essentiële-informatiedocumenten) kan u gelijk 
wanneer terugvinden op onze website www.amelife.lu.

Deze nieuwe fondsen bieden geen kapitaalgarantie aan. De eerdere rendementen lopen niet vooruit op de toekomstige rendementen.
AME Life Lux NV is een levensverzekeringsmaatschappij naar Luxemburgs recht sinds 1989, 100%-dochtermaatschappij van Covéa in Frankrijk (Onderlinge verzekeringsgroep, afgekort 
Sgma in Frans, die GMF, MAAF en MMA verenigt). U kunt contact met ons opnemen via het e-mailadres amelife@ame.lu of per telefoon op het nummer (352) 47 46 93.
NV met een kapitaal van € 16.000.000 - Luxemburgs HVR nr. B30566. Verzekeringsmaatschappij erkend op 22 december 1989.
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Vanaf 30 april 2019 zal AME Life Lux 5 nieuwe collectieve interne fondsen aanbieden. Deze nieuwe fondsen, 
die worden beheerd door erkende beheerders zoals Rothschild & Co, Keren Finance en M&G Investments, 
zullen toegankelijk zijn via het Multiflex levensverzekeringscontract.
Multiflex, een unieke 3-in-1 oplossing, die de mogelijkheid biedt om zekerheid, dynamisme en een op maat 
beheer te combineren in één enkel levensverzekeringscontract dat voor alle investeerdersprofielen geschikt is.

M&G OPTIMAL INCOME 
Obligaties    risicoklasse 3
Een actief beheer via een breed scala van vastrentende activa, bestemd voor investeerders die inkomens en 
kapitaalgroei willen combineren.

KEREN FLEXIMMO
Vastgoed gediversifieerd    risicoklasse 3
Dit fonds is bestemd voor investeerders die een matige belangstelling hebben voor risico’s en schommelingen, 
en die willen beleggen in de vastgoedsector en in vennootschappen in de bouwsector.  

KEREN ESSENTIELS
Aandelen    risicoklasse 5
Dit fonds is bestemd voor investeerders die wensen te genieten van een beheer dat gericht is op kmo’s 
aandelen, en die een aanzienlijk risico van koersschommeling aanvaarden gedurende de aanbevolen 
investeringsduur. 

R-CO VALOR BALANCED
Flexibel gediversifieerd    risicoklasse 4
Een evenwichtig beheer dat wordt blootgesteld aan de aandelen- en rentemarkten, bestemd voor 
investeerders die op zoek zijn naar de kapitaalgroei, met een matige risicobereidheid.

R-CO VALOR
Flexibel gediversifieerd    risicoklasse 5
Een flexibel, dynamisch en discretionair beheer, via de selectie van een breed scala van aandelen- en 
obligatiebeleggingen, bestemd voor investeerders die op zoek zijn naar prestaties.


