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AME Life Lux NV
Onze identiteit,  
onze geschiedenis

De Europese richtlijnen die het vrij verrichten van diensten 
(LPS) sinds 1990 regelen, bieden aan elke Europese 
investeerder de mogelijkheid om verzekeringscontracten af 
te sluiten met een verzekeringsmaatschappij die gevestigd 
is in een andere lidstaat dan deze van haar verblijfsland. 

Dit LPS vormt een uitoefening van een fundamentele 
Europese vrijheid en gebeurt dus in de strikte naleving van 
het communautaire regelgevingskader.

Zo vallen onze Luxemburgse contracten onder de wetgeving 
en de fiscaliteit van het verblijfsland van de verzekering-
nemer, net als de verzekeringscontracten die afgesloten 
worden bij een verzekeraar gevestigd in hun verblijfsland. 
Deze contracten voldoen ook aan de regels van het 
prudentiële recht, die specifiek zijn aan de Luxemburgse 
wetgeving.

Onze verzekerden genieten daarenboven van een optimale 
bescherming omtrent hun tegoeden en van een grote 
flexibiliteit inzake investeringsmiddelen. 

Een grensoverschrijdende 
expertise die ontstaan is uit een 
Luxemburgse verankering sinds 
meer dan een kwarteeuw

Sinds 1989 biedt AME Life 
Lux NV, levensverzekerings-
maatschappij naar Luxemburgs 
recht, oplossingen aan, aan 
elke investeerder op zoek 
naar bescherming en naar 
vermogensoverdracht. 

Ons assortiment wordt 
gedistribueerd door 
gespecialiseerde agenten en 
verzekeringsmakelaars te 
Luxemburg, België en Italië, via 
LPS (‘Libre Prestation de Services’) 
of vrij verrichten van diensten.  



AME Life Lux NV
Onze identiteit,  
onze geschiedenis

Door de voortdurende groei van onze eigen fondsen kunnen 
wij een comfortabele solvabiliteitsmarge waarborgen en 
aldus al onze verbintenissen nakomen.

Onze structuur op mensenmaat geeft ons de mogelijkheid 
bijzondere aandacht te besteden aan de grondige kennis 
van onze verzekerden en tegelijkertijd van een sterk 
aandeelhouderschap te genieten, aangezien AME Life Lux 
NV voor 100% eigendom is van Covéa in Frankrijk (Onderlinge 
verzekeringsgroep, afgekort Sgma, die GMF, MAAF en MMA 
verenigt). 

Ten slotte is AME Life Lux NV, evenals haar aandeelhouder, 
geen beursgenoteerde onderneming, en is dus niet 
onderhevig aan frequente bewegingen op financiële markten.

Een partner op mensenmaat, 
geassocieerd met de kracht 
van een nr.1 aandeelhouder 
in Frankrijk in goederen- en 
aansprakelijkheidsverzekering
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De activa onder beheer van AME Life Lux NV worden 
gesteund door de expertise en de transparantie van onze 
beheerspartner, Covéa Finance, die in Frankrijk belast is 
met het beheer van de activaportefeuilles van MAAF, MMA 
en GMF.

De veiligheid via de stabiliteit  
van de activa onder beheer en  
de expertise

Uitstaande bedragen beheerd  
door Covéa Finance sinds 10 jaar (in Mld€)
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Ons begrip
van de levensverzekering

DE FILOSOFIE

Onze mutualistische filosofie leidt ons naar een 
verantwoord en prudentieel beheer van onze 
onderneming met bijzondere aandacht voor de volledige 
tevredenheid van onze verzekerden. Deze filosofie 
komt tot uiting in ons breed scala van oplossingen 
van vermogensverzekeringen dat zicht uitbreidt van 
het spaarplan tot oplossingen op maat zoals onze 
gepersonaliseerde fondsen (‘fonds dédiés’), en ook tot 
‘multisupport’-oplossingen zoals onze collectieve interne 
fondsen. Naast ons vermogensaanbod bieden we ook een 
reeks van klassieke levensverzekeringen aan.

DE VISIE

Vanuit onze langetermijnvisie willen wij het concept van 
de levensverzekering als instrument van vooruitzicht 
verder ontwikkelen tot een financieel beheers- 
en planningsinstrument binnen een logica van 
vermogensoverdracht. 

DE TROEVEN VAN DE 
LEVENSVERZEKERING

> De veiligheid van uw kapitaal en de bescherming van uw 
nabestaanden;

> De ontwikkeling van uw vermogen via een breed scala 
aan financiële oplossingen;

> Het behoud van uw levensstandaard op moment van 
pensionering;

> De overdracht van uw tegoeden aan uw nabestaanden 
met behoud van zeggenschap en vrije beschikking over 
uw vermogen en uw inkomsten. 

Deze visie sluit perfect aan bij de naleving van het 
tweede ‘Kwaliteitshandvest’ (‘Life Insurance Charter 
of Quality’) dat gericht is op de opsomming van de 
richtsnoeren van de goede praktijken in de sector van de 
levensverzekering in het Groothertogdom Luxemburg. 
Zo is AME Life Lux NV, die ook lid van de ‘Association 
des Compagnies d’Assurances et de Réassurances’ van 
het Groothertogdom Luxemburg is, opnieuw vrijwillig 
toegetreden tot dit ‘Kwaliteitshandvest’ op 23 maart 
2015.



De aantrekkingskracht en de knowhow  
van de Luxemburgse financiële markt

OP FINANCIEEL VLAK

Door een aanbod van bijna 4.000 beleggingsfondsen, 
consolideert Het Groothertogdom Luxemburg zijn positie 
van belangrijkste centrum voor investeringsfondsen in 
Europa en van tweede grootste centrum in de wereld na 
de Verenigde Staten. 

> De verzekeringsmaatschappijen van het 
Groothertogdom zijn sinds oudsher gespecialiseerd 
in het domein van levensverzekeringen gelinkt aan 
investeringsfondsen. Deze expertise biedt aan de 
klanten de combinatie van de bescherming van een 
verzekering en het vooruitzicht op rendement.

> Door de soepele regelgeving van het 
verzekeringscontract kunnen we een breed scala 
van financiële oplossingen gebruiken in termen van 
subsidiabiliteit en van aanvaardbare percentages van 
sommige activa. 

> De in 2018 uitgegeven premies in Luxemburgse 
levensverzekeringscontracten bedragen meer dan        
24 miljard euro.

> De in 2018 totale aangehouden uitstaande bedragen 
binnen Luxemburgse levensverzekeringscontracten 
bereiken 176 miljard euro.

Het Groothertogdom Luxemburg neemt  
een vooraanstaande plaats in omtrent  
de expertise van het vermogensbeheer  
en van de levensverzekering om 
verschillende redenen: 
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De aantrekkingskracht en de knowhow  
van de Luxemburgse financiële markt

OP GEOGRAFISCH EN  
POLITIEK NIVEAU 

> Door een centrale ligging in het Europese landschap 
is Luxemburg het meest ideale centrum van 
vermogensbeheer geworden binnen de eurozone.

> Een snelle en niet-beperkende omzetting van Europese 
richtlijnen.

> Een politieke en sociale stabiliteit die synoniem is voor 
veiligheid voor investeerders en die bevestigd wordt 
door de rating ‘AAA’ van Standard & Poor’s, Moddy’s en 
Fitch.

OP JURIDISCH EN  
REGELGEVEND NIVEAU

De Luxemburgse wetten, omzendbrieven en verordeningen 
waarborgen een optimale bescherming van de intekenaars 
op een Luxemburgs levensverzekeringscontract. Dankzij 
de permanente controle van het ‘Commissariat aux 
Assurances’, openbare instelling onder ministerieel gezag, 
geniet elke intekenaar van een uniek veiligheidskader in 
Europa, ook ”triangle de sécurité” (veiligheidsdriehoek) 
genoemd, dat gebaseerd is op drie grondbeginselen:  

> De afscherming van de activa, die representatief zijn 
voor de verbintenissen van AME Life Lux NV, bestaat 
in de juridische scheiding tussen de eigen fondsen van 
de levensverzekeringsmaatschappij (vrije activa) en de 
activa van de verzekerden (gereglementeerde activa).

> De deposito van de activa, die representatief zijn voor 
de verbintenissen van AME Life Lux NV, bij een door het 
‘Commissariat aux Assurances’ erkende bank.

> De congruentie van de activa, die representatief zijn 
voor de verbintenissen van AME Life Lux NV, zorgt 
ervoor dat alle verbintenissen jegens haar klanten op elk 
moment afgedekt zijn. 

Zo vormen alle beheerde activa van klanten  
een bevoorrecht vermogen, verschillend van dat  
van de verzekeringsmaatschappij.

Door dit vermogen kunnen de verzekerden, 
bevoorrechte schuldeisers in eerste rang, de 
vorderingen met betrekking tot de uitvoering van hun 
verzekeringscontracten bij voorrang terugkrijgen bij 
het in gebreke blijven van de verzekeraar.



BEDING TEN GUNSTE  
VAN EEN DERDE
Door het ‘beding ten gunste van een derde’, wat een 
belangrijk kenmerk is van het levensverzekeringscontract, 
kan de verzekeringnemer de begunstigde(n) van zijn 
contract gratis aanwijzen en zullen deze begunstigde(en) 
de tegenwaarde, van het spaargeld samengesteld in het 
levensverzekeringscontract, krijgen via de verzekeraar in 
geval van leven of bij overlijden van de verzekerde volgens de 
wil van de verzekeringnemer.

Natuurlijk zal dit ‘beding ten gunste van een derde’ uitgevoerd 
worden in de naleving van de erfrechtelijke reserve.

AANVAARDING VAN  
DE BEGUNSTIGING
De verzekeringnemer behoudt de mogelijkheid om de 
begunstigde(n) te wijzigen gedurende de volledige looptijd van 
het contract. De begunstigde is dus geen belanghebbende in 
het contract, behalve bij aanvaarding van de begunstiging.

Door de aanvaarding van de begunstiging van het 
verzekeringscontract behoudt de aangewezen 
begunstigde(n) een controle gedurende de volledige 
contractperiode. Zo dient elke beheersdaad (afkoop, 
arbitrage,...) ter goedkeuring en ter ondertekening wordt 
voorgelegd aan de aanvaardende begunstigde en gezamenlijk 
aan deze(n) van de verzekeringnemer(s).

Het levensverzekeringscontract: 
beheersinstrument en instrument voor 
vermogensoverdracht bij uitstek!



De perfectie van  
de levensverzekering

DE SCHENKING VOORAFGAAND 
AAN DE INTEKENING VAN HET 
CONTRACT
Het ‘beding ten gunste van een derde’ wordt op fiscaal gebied 
gelijkgesteld met een legaat, waarop successierechten 
toegepast worden op de door de begunstigde(n) ontvangen 
tegenwaarde bij overlijden van de verzekerde. Het belang 
van het verzekeringscontract blijft echter gegarandeerd 
omdat, voorafgaandelijk gecombineerd met een schenking, 
het mogelijk is, volgens de structuur van het contract, deze 
vermogensoverdracht te optimaliseren.

Deze schenking gaat het vaakst vergezeld van een 
aanvullend akkoord waarin vermeld wordt dat het door 
de schenker (persoon die geeft) afgestaan bedrag zal 
moeten worden gebruikt voor de afsluiting van een 
levensverzekeringscontract door de begiftigde (persoon die 
ontvangt). Dit bijgevoegde akkoord zal vaak gepaard gaan 
met een clausule van conventionele terugkeer, waardoor de 
schenker de tegenwaarde van het verzekeringscontract zal 
terugkrijgen bij vooroverlijden van de begiftigde, dit zonder 
toepassing van de successierechten, mits de strikte naleving 
van de door de Belgische belastingadministratie opgelegde 
voorwaarden.

DE GEZAMENLIJKE INTEKENING
Ten slotte wensen we te vermelden dat het levens-
verzekerings-contract door een of twee verzekeringnemer(s) 
en verzekerde(n) kan worden onderschreven.

Door deze gezamenlijke intekening zal het contract kunnen 
blijven bestaan bij het overlijden van de eerste verzekerde ten 
voordele van de langstlevende echtgenoot, zonder een nieuw 
contract te moeten intekenen, en dus zonder de (instap- en 
uitstap)kosten en de belasting gekoppeld aan deze nieuwe 
intekening te betalen. Zo zal het contract alleen eindigen bij 
het overlijden van de laatste verzekerde. 

Bovendien kan de gezamenlijke intekening, volgens sommige 
voorwaarden die door de Belgische belastingadministratie 
erkend worden, in functie van het huwelijksvermogensstelsel 
van de verzekeringnemers, van de door elke levenspartner 
gestorte equivalente bijdrage en van bepalende contractuele 
vormvoorschriften, de mogelijkheid bieden om de vermogen-
soverdracht naar de langstlevende echtgenoot te optima-
liseren bij het overlijden van de eerste verzekerde.



Een oplossing 
op elke fase  
van zijn leven

Een concreet en uitstekend antwoord  
op de specifieke behoeften van elke investeerder  
in elke fase van zijn financiële leven

Dit aanbod van spaargeld en voorzichtigheid bestaat 
uit dekkings- en spaarplannen voor kinderen, uit 
overlijdensdekkingen die al dan niet bestemd zijn voor de 
terugbetaling van het saldo van een hypothecaire lening of van 
een consumentenkrediet, en ook uit aanvullende pensioenen 
die van inkomsten uit Groothertogdom aftrekbaar zijn. Het is 
dus onze missie een volledig en performant productassortiment 
aan elke investeerder, in alle fasen van zijn levenscyclus, aan te 
bieden, dat aan de specifieke behoeften van financiële planning 
beantwoordt.

ONZE OPLOSSINGEN

  Schuldsaldoverzekering 
Dekking van een lening

  TEMPORIS
Constant en tijdelijk overlijdensdekking

  ‘OBJECTIF ADULTE’ (kindsparen)
Rendabiliteit en veiligheid voor de toekomst van uw kinderen

  ‘RÉUSSITE’ (sparen)
Rendabiliteit in alle veiligheid

 ‘EPARGNE ET PREVOYANCE’ (sparen en beschermen)  
De optimale bescherming voor uw gezin die sparen en een 
overlijdensdekking combineert

  ‘PRÉVOYANCE VIEILLESSE’ (pensioensparen)
Het aanvullend pensioen : spaar voor uw pensioen en betaal 
minder belastingen

  MULTIFLEX
De flexibele, dynamische en aan uw profiel aangepaste 
belegging

  DEDIFLEX (via het multiflex contract)
Het vermogensbeheer op maat, vanaf 250.000 euro



Een oplossing 
op elke fase  
van zijn leven

Door ons MULTIFLEX ‘multisupport’-levensverzekerings-
contract kunnen we aan de meest uitgebreide beheersbehoeften 
beantwoorden via de combinatie van drie “investeringsluiken” 
binnen één contract die de mogelijkheid biedt om een 
geïntegreerde benadering van uw belegging te verkrijgen.

Naast de hoogwaardige regelmatige informatieve follow-up beschikt 
elke onderschrijver van een DEDIFLEX-contract ook over een veilige 

en persoonlijke toegang tot onze website www.amelife.lu, die u 
een maandelijks gedetailleerd inzicht in de ontwikkeling van uw 

verzekeringscontract aanbiedt.

Door de relevantie en efficiëntie van de verschillende analyse-
instrumenten die ter beschikking gesteld worden biedt AME Life Lux NV u 

een volledige transparantie op de ontwikkeling van uw verzekerde kapitaal 
en een identificatie van de meeste efficiënte onderliggende activa.

Deze unieke contractuele enveloppe laat de verzekeringnemer 
toe om te beleggen met respect voor zijn beleggersprofiel, zijn 
risico-aversie, zijn objectieven en zijn beleggingshorizon.

BESCHERMINGSBEHEER

Dit luik biedt een gewaarborgde intrestvoet gedurende 8 jaar. De netto-inventariswaarde van dit gewaarborgde 
intrestvoet-luik evolueert wekelijks en integreert elke week de eventuele winstdeelname (bonussen) die aan het 
luik gekoppeld zijn, en dit op definitieve wijze.

FLEXIBEL BEHEER

Talrijke collectieve interne fondsen (monetaire fondsen, obligatiefondsen, gediversifieerde fondsen of 
aandelenfondsen) die per geografische zone, per sector of per beheersstijl gespecialiseerd zijn.

De klant kan, in overeenstemming met zijn profiel en risicoblootstelling, zelf de beleggingsstrategie bepalen of 
kiezen uit voorgedefinieerde beleggingsstrategieën.

De door AME Life Lux NV geselecteerde fondsen worden beheerd door internationaal gereputeerde beheerders 
(Covéa Finance, Carmignac, La Financière de L’Echiquier, DNCA, M&G Investments,...) en bieden een aanzienlijk 
volume onder beheer, een voorgeschiedenis van bovengemiddelde prestaties en een uitstekende verhouding 
risico/rendement.

BEHEER OP MAAT

Een DEDIFLEX ‘fonds dédié’

Dit gepersonaliseerde fonds (‘fonds dédié’), toegankelijk in discretionair beheer vanaf 250.000 euro, bestaat erin te 
investeren in een professioneel beheer dat gebaseerd is op beleggingsprofielen die voorgesteld worden door de beste 
beheerders of zelfstandigen op de financiële markt in het Groothertogdom Luxemburg.

Vanaf een unieke premie van 2.500.000 euro kunt u ook genieten van een vrij beheer waarmee u de gelegenheid zult 
hebben om uw financiële strategie uit te werken met de beheerder van uw keuze. U zult ook van een grotere soepelheid 
genieten betreffende de keuze van de onderliggende beleggingsposities.

Van een traditioneel beheer tot een flexibel 
beheer of een beheer op maat via de eenvoud 

van één levensverzekeringscontract met 
veelvoudige beleggingsmogelijkheden 

MULTIFLEX
De MULTIFLEX verzekeringnemer kan ten alle tijde investeren 
in een of meerdere beleggingsfondsen, en tegelijkertijd zijn 
beleggingsstrategie heroriënteren via een gratis jaarlijkse 
arbitrage.
Deze arbitrage kan vrij uitgeoefend worden, ofwel naar 
het gewaarborgde intrestvoet-luik om de gerealiseerde 
vermogenswinst te beschermen, ofwel naar de collectieve 
interne fondsen en naar het DEDIFLEX-’fonds dédié’ om het 
rendement van uw contract te dynamiseren. 

AME Life Lux NV biedt dus een concreet en efficiënt antwoord 
op de specifieke behoeften van elke investeerder in alle fasen 
van zijn financiële leven.



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). Vanuit onze langetermijnvisie willen wij het concept van levensverzekering als instrument voor vooruitzicht verder ontwikkelen tot een financieel beheers- en 
planningsinstrument binnen een logica van vermogensoverdracht. Onze mutualistische filosofie leidt ons naar een verantwoord en prudentieel beheer van onze activiteiten met bijzondere aandacht 
voor de volledige tevredenheid van onze verzekerden. Voor meer inlichtingen over onze producten kunt u terecht op onze website www.amelife.lu. 
U kunt ook contact met ons opnemen via het e-mailadres amelife@ame.lu of per telefoon op (352) 47 46 93.
Luxemburgs HVR nr. B30566 - Verzekeringsmaatschappij erkend op 22 december 1989.
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