
MULTIFLEX  
Een flexibele oplossing, die u toestaat om veiligheid, 
rendement en op maat beheer te combineren, binnen één enkel 
verzekeringscontract. 

    Nieuwe fondsen die veiligheid, flexibiliteit en reactiviteit  
    bieden.

Deze gemengde fondsen bieden onze klanten een brede 
investeringswaaier, samengesteld uit meerdere activaklassen en 
verschillende investeringsthema’s met sectoriële en geografische 
spreiding. 

 TRUSTEAM OPTIMUM - risicoklasse 2
 Het behoud van uw kapitaal doorheen een lichte blootstelling op de aandelenmarkt.   
 Een alternatief voor de producten waar garantie niet meer samengaat met rendement. 
 
 M&G PRUDENT ALLOCATION - risicoklasse 3 

 Een fonds bestemd voor volatiliteitsaverse beleggers, met een beleggingsmogelijkheid in  
 alle activaklassen en geografische zones. 

 DNCA INVEST EUROSE - risicoklasse 4 

 Een actief, flexibel en gemengd beheer in aandelen en obligaties van de Euro zone, voor de  
 belegger die zijn spaargeld wenst te spreiden en te dynamiseren.

 FLOSSBACH VON STORCH MULTIPLE OPPORTUNITIES - 
 risicoklasse 5 

 Een dynamisch en perfect gebruik van de markten dankzij een groot aantal investeringsposities.

MULTIFLEX

AME Life Lux Newsletter
Mei 2017  Vanaf 15 mei 2017 worden vier nieuwe fondsen aangeboden.

Deze fondsen, beheerd door gerenommeerde beheerders, zullen beschikbaar zijn 
via uw persoonlijke investeringskeuze of via de zes, door AME Life Lux aangeboden, 
investeringsstrategieën en beantwoorden aan alle investeerdersprofielen. 

Wenst u meer inlichtingen, 
contacteer ons op (352) 47 46 93
De Financiële Info Fiche van MULTIFLEX (+ factsheets van de fondsen) kan 
u gelijk wanneer terugvinden op onze website: www.amelife.lu

Met uitzondering van het “AMELL Euro Garantiefonds” biedt geen enkel fonds kapitaalsberscherming of een rendementsgarantie. 
De rendementen zijn niet op voorhand gekend en bieden geen garantie noch een limiet voor de toekomst. 

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.

· 4 nieuwe fondsen worden toegevoegd aan het gamma ·


