
TOP CAPITAL+ 
Netto rendement 2016 : 1.60 %*

In 2017, dit product biedt een gewaarborgde rentevoet van 0%**, 
gekoppeld aan een aantrekkelijke winstdeelname.

TOP CAPITAL + wordt als oplossing voorgesteld aan onze klanten 
met een Behoudsgezind beleggersprofiel.

MULTIFLEX 
Fonds EURO Kapitaalsgarantie*** 

Netto rendement 2016 : 2.10 %*
Dit fonds biedt u op elk moment een garantie van uw kapitaal en kent 

wekelijks een dynamische winstdeelname toe.   
 

Het EURO Kapitaalsgarantiefonds wordt in een Multiflex-contract 
gekoppeld aan RE-fondsen (minimum 30%) waardoor onze klant 

op elk moment profiteert van marktopportuniteiten, dit geheel 
in overeenstemming met het beleggersprofiel en de gekozen 

investeringsstrategieën.   
 
MULTIFLEX biedt aan onze klanten met een Voorzichtig, Evenwichtig of 

Dynamisch beleggersprofiel een aangepaste oplossing aan.

DEDIFLEX
Aarzel niet om ons te contacteren zodat wij u kunnen informeren over de 

excellente resultaten, gerealiseerd door onze partners.

DEDIFLEX, biedt een oplossing aan in discretionair of op maat beheer van de beste 
beheerders van de Luxemburgse financiële markt. Deze oplossing is gebaseerd op 

het beleggersprofiel van de klant en is toegankelijk voor bedragen vanaf 250.000€.

TOP AZUR  
Netto rendement 2016 : 1.00 %* 

TOP AZUR kan niet meer onderschreven worden. 

  NETTO RENDEMENTEN 2016
	 TOP	AZUR	·	TOP	CAPITAL+	·	MULTIFLEX	·	DEDIFLEX
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In deze periode van moeilijke financiële markten bevestigt AME Life Lux zijn intentie 
om de goede kwaliteit van zijn portefeuille, en dus de veiligheid van de tegoeden 
van onze klanten, te blijven garanderen. AME Life Lux wil u ook in 2017 excellente 
verzekeringsoplossingen aanbieden. Elke klant zal in overeenstemming met zijn 
beleggersprofiel een voordelige en flexibele oplossing vinden.

Wenst u meer inlichtingen, 
contacteer ons op (352) 47 46 93

De Financiële Info Fiches van alle oplossingen TOP CAPITAL+, 
MULTIFLEX  (+ factsheets van de fondsen) en TOP AZUR kan u 

gelijk wanneer terugvinden op onze website: www.amelife.lu

(*) De rendementen houden rekening met de basis rentevoet en de eventuele 
winstdeelname maar bieden geen garantie voor de toekomst.  (**)  Bruto gewaarborgde 
rentevoet voor 2017. De beheerskosten bedragen 0.60%. (***) Rendement volledig 

(100%) samengesteld door winstdeelnames. Gemiddeld rendement uitgaande van een 
investering van 01/01/2016 t/m 31/12/2016.

 
AME	Life	Lux	SA	is	een	levensverzekeringsmaatschappij	naar	Luxemburgs	Recht	ontstaan	in	1989	en	filiaal	voor	100%	van	Covéa	in	Frankrijk	(Société	de	groupe	d’Assurance	
Mutuelle	 réunissant	 la	 GMF,	 la	MAAF	 et	 la	MMA).	 Onze	 lange	 termijnvisie	 doet	 ons	 het	 levensverzekeringsconcept	 evolueren	 van	 een	 voorzorg	middel	 tot	 een	 financieel	
planningsmiddel binnen de logica van vermogensoverdracht. Onze mutualistische filosofie heeft ons gebracht tot het verantwoordelijk en voorzichtig omgaan in ons zakendoen 

met hoofddoel de totale tevredenheid van onze verzekerden. Voor meer informatie over onze oplossingen, aarzel niet onze Internet site www.amelife.lu te bezoeken. U kan ons 
eveneens	elektronisch	bereiken	via	amelife@ame.lu	of	via	telefoon	(+352)	47	46	93.	

  
NV	met	16.000.000	€	kapitaal	-	RC	Luxembourg	B30566.
Verzekeringsmaatschappij goedgekeurd sinds 22 december 1989.

www.amelife.lu


