MULTIFLEX
Uw investering
in goede handen

De flexibele, dynamische en aan
uw profiel aangepaste belegging

www.amelife.lu

DE VEILIGHEID VAN EEN
LEVENSVERZEKERINGSCONTRACT
BIJ AME LIFE LUX NV
De kapitalisatiecontracten bij AME Life Lux NV, zoals
MULTIFLEX, bieden een globale zekerheid aan onze
vermogende klanten, en dit voor twee redenen:

Een partner op mensenmaat,
geassocieerd met de kracht van een nr. 1
aandeelhouder in Frankrijk in goederen- en
aansprakelijkheidsverzekering
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 in het Frans, die GMF, MAAF
en MMA verenigt). Ten slotte is AME Life Lux NV, evenals haar
aandeelhouder, geen beursgenoteerde onderneming, en dus niet
onderhevig aan frequente bewegingen op financiële markten.

De veiligheid van een uniek wetgevend kader
Het ‘Commissariat aux Assurances’ (het officiële Luxemburgse
controleorgaan voor de verzekeringssector) biedt een echte
veiligheidsgarantie aan de intekenaars. Zo dient AME Life Lux NV
de activa die ze bezit, te deponeren bij een door het ‘Commissariat
aux Assurances’ erkende bank, dit ter vertegenwoordiging van de
gestorte premies en de waardering ervan door de intekenaars.
Anderzijds is de intekenaar op een Luxemburgs contract een
bevoorrechte schuldeiser in eerste rang.

UW PROFIEL IS UNIEK,
NET ALS UW INVESTERING
De eenvoud van één levensverzekeringscontract
met veelvoudige mogelijkheden volgens uw
prioriteiten en uw profiel!

Ontwikkel zelf uw beleggingsstrategie op een
veilige en dynamische wijze:


VEILIGHEIDSBEHEER

KIES VOOR DE KAPITAALSVEILIGHEID
Het ‘Taux Garanti Euro’ biedt een rentevoet die tijdens 8 jaar
gewaarborgd wordt. De netto-inventariswaarde van deze
gewaarborgde intrestvoet evolueert wekelijks en integreert
elke week de eventuele winstdeelname (bonussen) die aan het
‘Taux Garanti Euro’ gekoppeld zijn, en dit op definitieve wijze.



FLEXIBEL BEHEER

POTENTIEEL HOGERE RENDEMENTSVERWACHTINGEN
Talrijke collectieve interne fondsen (monetaire fondsen,
obligatiefondsen, gediversifieerde fondsen of aandelenfondsen)
die per geografische zone, per sector of per beheerstijl
gespecialiseerd zijn.
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,....). Deze fondsen bieden een aanzienlijk volume
onder beheer, een voorgeschiedenis van bovengemiddelde
prestaties en een uitstekende verhouding risico/rendement.
AME Life Lux NV biedt u ook haar beleggingsstrategieën aan,
van de meeste defensieve strategie tot de meeste dynamische.


BEHEER OP MAAT

DE ONTWIKKELING VAN UW VERMOGEN EN DE BEHEERSEISEN
TOEVERTROUWD AAN EEN GESPECIALISEERDE BEHEERDER
Ons gepersonaliseerd fonds, DEDIFLEX, toegankelijk
in discretionair beheer vanaf 250.000 euro, biedt een
professioneel beheer dat gebaseerd is op beleggingsprofielen
die voorgesteld worden door de beste bancaire of
onhafhankelijke beheerders op de financiële markt in het
Groothertogdom Luxemburg.

De vermogensoverdracht
op veilige wijze:


VRIJE AANWIJZING VAN ÉÉN
OF MEERDERE BEGUNSTIGDE(N)

U kunt van uw kapitaal genieten tijdens uw
leven en tegelijkertijd de overdracht van uw
vermogen bij overlijden oplossen vanaf heden.



GEZAMENLIJKE INTEKENING
U beschermt uw levenspartner en uw
gemeenschappelijk vermogen.



SCHENKING

U draagt uw vermogen tijdens uw leven over via
de schenking voorafgaand aan de ondertekening
van het levensverzekeringscontract.



EEN DUIDELIJKE STRATEGIE EN
EEN TRANSPARANTE VISIE VAN UW
SPAARGELD
U ontvangt regelmatig een gedetailleerd uittreksel
van uw contract, dat het gekapitaliseerde bedrag
van uw spaargeld, de aanvullende stortingen of de
eventuele afkoop op uw contract vermeldt. U weet dus
op elk moment de staat van uw vermogen.
Bovendien vindt u een mandelijks rapport van de
prestaties van deze fondsen op onze website.



WIJZIG UW STRATEGIE OP ELK MOMENT
U heeft de mogelijkheid om de verdeling van uw spaargeld
op elk moment te wijzigen, (eerste jaarlijkse wijziging
gratis) van één of meerdere fondsen naar anderen, steeds
met inachtname van uw beleggersprofiel.

DE VOORDELEN VAN
UW MULTIFLEX CONTRACT
ZIJN DIVERS!


TOEGANKELIJKHEID
Intekening mogelijk vanaf een eenmalige storting
van € 5.000.



SOEPELHEID
Aanvullende en vrije stortingen op elk moment mogelijk.



TRANSPARANTIE
NIW (netto-inventariswaarden) permanent beschikbaar
op onze website www.amelife.lu.



FLEXIBILITEIT
Mogelijkheid de begunstigden op elk moment te wijzigen.



FISCALITEIT
Fiscaliteit verbonden aan het verblijfsland van
de verzekeringsnemer.



BESCHIKBAARHEID
Vrije beleggingsduur en op elk moment beschikbaar kapitaal.



INFOFICHE EN ESSENTIËLEINFORMATIEDOCUMENTEN ONLINE
BESCHIKBAAR
Op onze website www.amelife.lu.

Wenst u meer inlichtingen?
Neem contact op met uw tussenpersoon:

AME Life Lux SA
Atrium Business Park
rue du Puits Romain 41
L-8070 BERTRANGE

www.amelife.lu

T.
F.


(352) 47 46 93
(352) 47 46 90
amelife@ame.lu

Financiële Infofiches en
Essentiële-informatiedocumenten
beschikbaar op www.amelife.lu

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.
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