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FINANCIËLE INFO FICHE LEVENSVERZEKERING MULTIFLEX 
 
 

Type levensverzekering Multiflex is een multi-support levensverzekeringscontract in Euro belegd in rekeneenheden (tak 23). 
Hier gaat het om een eenvoudige en bijzonder soepele belegging die u in staat stelt of « op maat » of via één van de zes 
beleggingsstrategieën, aangepast aan uw profiel, te investeren. Deze oplossing voorziet in: 

- ofwel uw beleggingen op middellange en lange termijn de dynamiseren door een hoger rendement te voorzien zonder 
onnodige risico’s te nemen dankzij onze interne collectieve fondsen; 

- ofwel uw beleggingen te renderen op korte, middellange of lange termijn, door een risico, in overeenstemming met uw profiel, 
te nemen dankzij onze toegewezen fondsen. 
 

Waarborgen Bij overlijden van de verzekerde, zal de verzekeraar, binnen de 30 dagen volgend op de daadwerkelijke desinvestering en onder voorbehoud 
van ontvangst van de nodige stukken, de contractwaarde aan de begunstigde uitkeren. De contractwaarborgen eindigen met de uitkering 
van de beschikbare, totale afkoopwaarde of indien de beschikbare afkoopwaarde lager is dan 2.500€ voor een contract geïnvesteerd in 
collectieve, interne fondsen of 250.000€ voor een contract geïnvesteerd in een toegewezen fonds. 
 

Doelgroep Belgische of Luxemburgse residenten op zoek naar een belegging waarin het gegarandeerde rentevoet wordt via het « AMELL Taux Garanti 
EURO » (max. 60% van de geïnvesteerde premie), of die wenst te investeren op een meer dynamische manier om zo te genieten van elke 
gelegenheid die zich voordoet op de financiële markten. De klant kan in functie van zijn profiel zelf de beleggingsstrategie bepalen, waarbij 
de « Multiflex » de vrije keuze laat tussen de AME Life Lux SA fondsen, dit volgens zijn beleggingsprofiel. 
 

Fondsen Na premiebelasting en instapkosten worden de netto premies, naar keuze van de verzekeringnemer, geïnvesteerd, in één of meerdere 
voorgestelde fondsen. De « Multiflex » biedt : 

- collectieve, interne : AMELL Taux Garanti EURO, AMELL SECURITE, AMELL OBLIGATIONS, AMELL ACTIONS FRANCAISES, AMELL 
ACTIONS EUROPEENNES, AMELL ACTIONS AMERICAINES, AMELL SÉLECTIF, AMELL ACTIONS ASIE, AMELL PATRIMONIUM, 
AMELL ARTY PATRIMONIALE, AMELL INVEST EVO B DNCA, AMELL CARMIGNAC EMERGENT, AMELL ETHNA DYNAMISCH, AMELL 
ECHIQUIER GLOBAL, AMELL TRUSTEAM OPTIMUM A, AMELL M&G CONSERVATIVE, AMELL DNCA EUROSE, AMELL FLOSSBACH 
MULT.OPP. De technische fiche van elk van deze fondsen is terug te vinden op onze website www.amelife.lu onder rubriek 
« investir dans votre avenir/Multiflex/détails ». De klant kan, in overeenstemming met zijn profiel, kiezen uit acht 
beleggingsstrategieën die samengesteld werden door AME Life Lux: BEHOUDSGEZIND (strategie «Obligaties», strategie 
«Spreiding»); VOORZICHTIG (strategie «Bescherming», strategie «Spreiding»); EVENWICHTIG (strategie «Ethisch», strategie 
«Spreiding»); DYNAMISCH (strategie «Aandelen», strategie «Spreiding»). 

- een toegewezen fonds met Dediflex beheer. 
 

Rendement  Met uitzondering van het gegarandeerde rentevoet, wordt er door de verzekeraar geen enkele rendementsgarantie geboden en wordt het 
financieel risico enkel en alleen door de verzekeringnemer gedragen. Geen enkele beleggingsstrategie garandeert het rendement op het 
bedoelde kapitaal.  
De huidige bruto gewaarborgde rentevoet vanaf 01/01/2017 is 0%. Het rendement wordt samengesteld door deze gegarandeerde 
rentevoet en een winstdeelname. 
Het rendement is variabel en niet gegarandeerd. De gewaarborgde rentevoet geldt echter voor 8 jaar. De winstdeelname wordt toegevoegd 
aan de opgebouwde reserve van uw contract en zorgt hierdoor voor de aangroei van uw kapitaal.  
De winstdeelname wordt wekelijks aan het contract toegekend en is definitief verworven. De rendementen en winstdeelname uit het 
verleden bieden geen garantie voor de toekomst.  
 

Rendementen uit het 
verleden 

Rendementen uit het verleden kan u terugvinden via onze site: www.amelife.lu onder rubriek « investir dans votre avenir/Multiflex/détails ». 
Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. 
 

Kosten 

 

 « Multiflex » 

Instapkost 
< 15.000€                                             150€ + max 4% 
Tussen 15.000€ en 50.000€              max 5% 
> 50.000€                                             max 4,50% 

Fondsarbitragekost Per burgerlijk jaar is er één gratis arbitrage (min. 500€) (0,50% op volgende arbitrage bedragen).  

Beheerskost Max. 1% per jaar 

Uitstapkost 3%, degressief aan 0,50% per jaar en gratis vanaf het 7de jaar 

Looptijd Vrije looptijd. Afkoop mogelijk op gelijk welk tijdstip. Aanbevolen looptijd: minimum 8 jaren. 
 

Investeringswaarde en 
waardebepaling 

De investeringswaarden van elk intern, collectief fonds zijn steeds ter beschikking via onze site onder rubriek « beleggen in uw 
toekomst/multiflex/ waardebepaling ». Een beveiligde ruimte is toegankelijk voor raadpleging van uw toegewezen fonds.  
VALUTADATUM VAN DE AANVULLENDE PREMIES  
De belegging wordt uitgevoerd op basis van de eerste liquidatiewaarde(n) volgend op de datum van incassering op de rekening van de 
verzekeraar voor zover de verzekeraar in het bezit is van het formulier waarin op ondubbelzinnige wijze de spreiding van de belegging staat 
vermeld. De valutadatum valt: 

- op maandag (indien dat een feestdag is, op de eerste daarop volgende werkdag) voor de contracten belegd in collectieve interne 
fondsen. 

- Op de dag van ontvangst van de fondsen door de beheerder voor de contracten belegd in toegewezen fondsen. De 
waardebepaling van de toegewezen fondsen gebeurt een keer per maand of op tijdstip van aanpassing van de rekeneenheden 
door een operatie die dit aantal wijzigt.  

VALUTADATUM VAN DE TERUGTREKKINGEN OF DESINVESTERINGEN  
De desinvesteringen worden uitgevoerd op basis van de eerste liquidatiewaarden volgend op de datum waarop de verzekeraar een 

http://www.amelife.lu/
http://www.amelife.lu/
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schriftelijk verzoek om afkoop, overdracht of een overlijdensverklaring (en eventueel ieder ander document dat noodzakelijk is voor de 
verzekeraar om de terugtrekking uit te voeren).  
De verzekeraar behoudt zich het recht voor alle beleggings- of desinvesteringstransacties tijdelijk stil te leggen indien de beurzen, om 
ongeacht welke reden, onafhankelijk van de wil van de verzekeraar, gesloten zijn. 
 

Premie De verzekeringsnemer kan eender wanneer bijkomende stortingen verrichten waarbij elke bijkomende, gestorte premie, netto na 
instapkost of premiebelasting, belegd wordt in de, op het bijkomende stortingsformulier, aangeduide beleggingsfondsen.  
 

 
Interne, collectieve 

fondsen 
Toegewezen fondsen 

Minimum storting bij onderschrijving 5.000€ 250.000€ 

Minimum bijkomende storting(en) 2.500€ 50.000€ 

Minimum per fonds 1.000€ N/A 

 

Fiscaliteit 
 

Het toepasbaar fiscaal recht, volgens de geldende wettelijke maatregelen, is deze van het land van residentie van de nemer. Elke huidige of 
toekomstige belasting van toepassing op het contract, is ten laste van de verzekeringsnemer en/of de begunstigde. 
Voor Luxemburgse residenten is er geen fiscaliteit bij inschrijving, noch bij prestaties, noch in bevrijdende bronheffing. 
 

Afkoop Gedeeltelijke afkoop: De nemer staat het vrij gelijk wanneer een gedeeltelijke opname uit het contract aan te vragen, waarbij elke aanvraag 
schriftelijk door middel van het daartoe voorziene afkoopformulier ingevuld dient te worden. Bij gedeeltelijke afkoop gaat de verzekeraar, 
vanaf ontvangst van het schriftelijk aanvraagformulier, over tot de desinvestering uit het fonds uitgedrukt in rekeneenheden waarbij de 
intrinsieke waarde(n) die in overweging genomen worden deze is(zijn) van de eerste intrinsieke waarde(n) volgend op de datum van 
ontvangst van de schriftelijke aanvraag.  

 
Interne, collectieve 

fondsen 
Toegewezen fondsen 

Minimum gedeeltelijke afkoop 500€ 10.000€ 

Minimum gedeeltelijke opname per fonds 500€ N/A 

 
Indien, door gedeeltelijke afkoop, het resterende spaartegoed in een fonds lager is dan 1.000€, dan heeft de verzekeraar het recht volledig 
uit dat fonds te desinvesteren en naar keuze van de verzekeraar te herbeleggen in een ander fonds aanwezig in het contract. Indien de 
waarde van het contract, ten gevolge van de gedeeltelijke afkoop, lager wordt dan 2.500€ moet het contract volledig afgekocht worden. 
Indien, door gedeeltelijke afkoop in een toegewezen fonds, het resterende spaartegoed lager wordt dan 250.000€, dan heeft de verzekeraar 
het recht volledig uit dit toegewezen fonds te desinvesteren en, naar keuze van de nemer, een fondsarbitrage voor het resterende bedrag 
uit te voeren naar een van de andere fondsen beschikbaar in het « Multiflex » contract. 
Volledige afkoop: Elke aanvraag moet schriftelijk gebeuren, waarbij de verzekeringsnemer het origineel contract en alle bijvoegsels, in zijn 
bezit, toevoegt. De verzekeraar zal overgaan tot uitbetaling binnen de 30 dagen volgend op de ontvangst van de schriftelijke aanvraag 
wanneer de gevraagde, nodige en vereiste documenten in het bezit zijn van de verzekeraar. Een totale afkoop stelt een einde aan het 
contract. 
 

Fondsarbitrage De verzekeringsnemer kan gelijk wanneer, volledig of gedeeltelijk, het spaartegoed van het ene naar het andere fonds arbitreren. Het 
minimum spaartegoed in een fonds na arbitrage moet gelijk of hoger zijn dan 1.000€ en het gearbitreerde bedrag moet hoger zijn dan 500€.  
Per jaar is er één gratis arbitrage voorzien, volgende arbitrages worden berekend aan 0,50% van het gearbitreerde bedrag. 
Bij wijziging van de marktvoet in het garantiefonds heeft de maatschappij het recht het fonds en trouwe klanten te beschermen tegen 
belangrijke minwaardes die kunnen voortvloeien uit afkoop van het kapitaal, door een afkoopkost toe te passen. De berekening van deze 
afkoopkost gebeurt op basis van het verschil tussen de actuele waarde van een OLO op 8 Jaar beperkt tot de resterende duurtijd, berekend 
aan de geldende voet op tijdstip van onderschrijving van het contract en deze van de geldende voet voor dezelfde looptijd op het moment 
van afkoopaanvraag. 
 

Informatie De klant ontvangt, kosteloos en driemaandelijks, een situatieoverzicht van het contract geïnvesteerd in collectieve, interne fondsen. 
Bovendien kan de klant het verslag van elk beschikbaar fonds terugvinden op onze internetsite www.amelife.lu onder rubriek « investir dans 
votre avenir/Multiflex/détails ». 
Voor de contracten geïnvesteerd in toegewezen fondsen zal een jaarlijks, gratis verslag aan de klant afgeleverd worden. Bovendien is er een 
beveiligde en persoonlijke ruimte voorzien via onze website, waarbij u de ontwikkeling van uw kapitaal in volledige transparantie kan 
raadplegen.       

 
 


