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Hun toekomst in goede handen

Bouw een rustige toekomst  
op voor uw kind

www.amelife.lu



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% is eigendom 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.

DE VEILIGHEID VAN EEN 
LEVENSVERZEKERINGSCONTRACT 
BIJ AME LIFE LUX NV



De winstgevendheid 
en de veiligheid van een 
levensverzekeringscontract 
voor de serene toekomst van 
uw kind
In functie van uw maandelijks spaargeld 
garandeert AME Life Lux nv uw kind een kapitaal 
dat hem in staat stelt om zijn beroepsleven te 
starten, of een deel van zijn studies te financieren.

Bijvoorbeeld, als uw kind ervoor kiest hogere 
studies voort te zetten, kan AME Life Lux nv, indien 
u dat wenst, dit kapitaal veranderen in halfjaarlijkse 
of jaarlijkse rente die gedurende een periode van 3 tot 
7 jaar uitbetaald zal worden. 

De dynamiek van het contract 
wordt verzekerd door de 
opwaardering en de perequatie
Aangezien de kosten van het levensonderhoud regelmatig 
toenemen, biedt AME Life Lux nv u elk jaar de mogelijkheid 
om uw spaargeld en alle verbonden voordelen te verhogen, 
zonder medische formaliteiten.



Facultatieve aanvullende garanties:
In een zorg om optimale garanties te geven aan mensen die een 
contract afsluiten ten gunste van een kind, voorziet AME Life Lux nv 
essentiële aanvullende veiligheidsmaatregelen:

 IN GEVAL VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEID 
WEGENS EEN ZIEKTE OF EEN ONGEVAL **

 AME Life Lux nv neemt met terugwerkende kracht de 
bijdragen van de verzekerde spaarder ten laste, voor alle 
arbeidsongeschiktheid van meer dan drie maanden.

 BIJ VOLLEDIGE EN BLIJVENDE INVALIDITEIT VBI* 
WEGENS EEN ZIEKTE OF EEN ONGEVAL **

 Wanneer de spaarder een volledige en blijvende 
beroepsinvaliditeit ondergaat, stort AME Life Lux nv het laagste 
verzekerde kapitaal en vereist de vennootschap geen storting 
meer van de verzekeringnemer.

 BIJ OVERLIJDEN TENGEVOLGE VAN EEN ZIEKTE 
OF EEN ONGEVAL **

 Bij overlijden van de spaarder wordt het verzekerde kapitaal 
onmiddellijk gestort aan de begunstigde van uw keuze. Vanaf die 
dag vereist AME Life Lux nv geen storting meer.  
(*) VBI: Beroeps- en economische, volledige en blijvende invaliditeit van meer dan 67% 
en lichamelijke ongeschiktheid van ten minste 25%.
(**) Op basis van aanvaarding, door de vennootschap, van het medische dossier van de 
verzekerde.

Een verzekeringsoplossing met een 
gewaarborgde fiscale optimalisatie!
Het OBJECTIF ADULTE contract is aftrekbaar voor elke Luxemburgse 
belastingplichtige onder artikel 111 LIR. Het aftrekbare plafond 
bedraagt € 672 per persoon waaruit het gezin bestaat.  
De minimale effectieve inschrijvingsduur dient ten minste 10 jaar  
te bedragen.



DE VOORDELEN VAN UW
OBJECTIF ADULTE
ZIJN DIVERS! 
 

 TOEGANKELIJKHEID
Vrije keuze voor de storting van één premie of van een 
gesplitste premie (maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks 
of jaarlijks).

 SOEPELHEID
Vrije contractduur (max. 25 jaar) en keuze van de leeftijd van 
uw kind op het einde van het contract (in het algemeen 18, 
21 of 25 jaar).

 RENDEMENT
Voordelig rendement dat bestaat uit de door het 
‘Commissariat aux Assurances’ vastgestelde technische 
rentevoet (gewaarborgd gedurende de gehele looptijd van 
het contract) verhoogd met de winstdeelname* waardoor 
het kapitaal leven en het kapitaal overlijden elk jaar kunnen 
aangroeien. 

 FLEXIBILITEIT
Vrije keuze van de begunstigde(n) op elk moment.

 KEUZE OP EINDDATUM 
Storting van het kapitaal of een gesplitste uitkering met 
halfjaarlijkse of jaarlijkse betalingen die gedurende een 
periode van 3 tot 7 jaar uitgekeerd worden. 

(*) De lopende ‘OBJECTIF ADULTE’ contracten genieten ook van een deelname in de winst 
van Ame Life Lux nv. Deze rentevoet is dan toegepast op de reserve van uw contract 
en veroorzaakt een stijging van het kapitaal en van de garanties. De huidige technische 
rentevoet kan te allen tijde veranderd en toegepast worden. Indien u onze laatste 
geldende rentevoet wenst kennen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen 
via het e-mailadres amelife@ame.lu of per telefoon op (352) 47 46 93. De financiële 
infofiche (FIF) is beschikbaar op www.amelife.lu.



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

www.amelife.lu

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

AME Life Lux nv is een levensverzekeringsmaatschappij naar Luxemburgs recht sinds 1989, 100%-dochter-
maatschappij 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

Financiële Infofiches  
beschikbaar op www.amelife.lu

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


