
TOP CAPITAL+ 
Uw spaargeld  
in goede handen

Maximaliseer het rendement van uw 
spaargeld en bescherm tegelijkertijd  
uw kapitaal 

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 kapitalisatiecontracten bij AME Life Lux nv, zoals  
TOP CAPITAL +, bieden een globale zekerheid aan onze 
vermogende klanten, en dit voor twee redenen:



Bent u op zoek naar een soepele, veilige en dynamische 
oplossing voor uw spaargeld? Wenst u een alternatief voor 
klassieke bankproducten waarvan de intresten beperkt 
blijven?

KIES VOOR TOP CAPITAL+: een Luxemburgs tak 
21-levensverzekeringscontract dat geniet van een dynamisch 
beleggingsbeleid. Dit beleid heeft tot doel het rendement van 
uw kapitaal op lange termijn te maximaliseren en tegelijkertijd 
winstdeelname te bieden naast de kapitaalgarantie!

De permanente bescherming van uw 
spaargeld en de zekerheid van een hoog 
rendement!
TOP CAPITAL+ biedt u veelvoudige garanties aan:

 Een evenwichtige en dynamische spreiding van uw belegging.

 Uw geïnvesteerd netto kapitaal wordt op elk moment 
gewaarborgd en uw rendement wordt bepaald door een jaarlijkse 
verdeling van een winstdeelname.

 De toegekende intresten zijn niet alleen definitief verworven maar 
vormen ook een extra bron van intresten aangezien ze worden 
gekapitaliseerd tijdens de gehele contractduur.

TOP CAPITAL+
EEN DYNAMISCH RENDEMENT
ZONDER RISICO!
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De vermogensoverdracht op veilige wijze:

 VRIJE AANWIJZING VAN ÉÉN  
OF MEERDERE BEGUNSTIGDE(N) 
U kunt volledig 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 het levensverzekeringscontract.

Een duidelijke strategie en een 
transparante visie van uw spaargeld!
In het begin van elk jaar ontvangt u 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.

De reserve-liquiditeit verzekering:  
een garantie indien nodig... 
Voor elke intekening vanaf € 25.000 per contract bieden we u gratis 
de mogelijkheid om een eenmalige geldopname van maximum 
€ 5.000 uit te voeren, te allen tijde en zonder uitstapkosten. Een 
luchtbel die u in staat stelt om de toekomst sereen aan te pakken...



DE TROEVEN VAN UW  
TOP CAPITAL+ CONTRACT

 VEILIGHEID
Op elk moment kapitaalsgarantie en een gegarandeerd 
nettorendement van 0% gedurende de hele contractduur.

 RENDEMENT
Hoger jaarlijks rendement dankzij een uitstekende 
winstdeelname. De toegekende intresten zijn definitief 
verworven.

 TOEGANKELIJKHEID
Opening van een TOP CAPITAL+ contract reeds mogelijk 
vanaf € 125.

 SOEPELHEID
Vrije keuze van de contractduur.

 BESCHIKBAARHEID
Stortingen en opnames zijn op elk moment mogelijk. 
Uitstapkosten van 3%, degressief met 1% per jaar.

 DE VERMOGENSOVERDRACHT
Het bedrag van het samengesteld spaargeld in het contract 
wordt bij overlijden van de verzekerde, gestort aan de 
begunstigde(n) die door de intekenaar vrij aangewezen 
wordt/worden.

 BELASTINGSTELSEL
Het belastingstelsel is dat van het verblijfsland van de 
intekenaar en/of van de begunstigde.

 LIQUIDITEIT
Een gratis garantie die met de reserve-liquiditeit verzekering 
aangeboden wordt.



AME Life Lux SA
Atrium Business Park 
rue du Puits Romain 41 
L-8070 BERTRANGE
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T. (352) 47 46 93 
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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 en 
Essentiële-informatiedocumenten 

beschikbaar op www.amelife.lu

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


