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Essentiële-informatiedocument 
Doel 

In dit document wordt u essentiële informatie gegeven over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk 
voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het 
met andere producten te vergelijken. Dit informatiedocument vormt een aanvulling op het generieke essentiële-informatiedocument Multiflex. 

Product 
AME Life Lux Taux Garanti EURO – Fonds van het MULTIFLEX-contract – AME Life Lux N.V. 
Website: www.amelife.lu – Bel +352.47.46.93 voor meer informatie. 
Bevoegde autoriteit: Commissariat aux Assurances, Luxemburg.                                               Datum van opstelling: 29.12.2017 

U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is. 

Wat is dit voor een fonds? 
Soort 
AME Life Lux Taux Garanti EURO is een fonds in euro uitgedrukt in rekeneenheden (RE). Dit fonds is toegankelijk via inschrijving op het multisupport 
levensverzekeringscontract Multiflex. AME Life Lux Taux Garanti EURO laat u toe uw kapitaal te beveiligen. Binnen het Multiflex-contract worden 
de nettostortingen na aftrek van kosten en taksen belegd – in functie van uw profiel en doelstellingen – in drie activacategorieën van fondsen, 
waaronder AME Life Lux Taux Garanti EURO.  
 
Doelstellingen 
Het fonds in euro met gegarandeerde rente bestaat uit een 8 jaar lang gegarandeerde technische rente en uit een eventuele winstdeelname die 
niet gegarandeerd is voor de toekomst. Sinds 1 januari 2017 bedraagt de gegarandeerde technische rente 0%. Het jaarlijkse nettorendement van 
het boekjaar 2016 bedraagt 2,10%. Rendementen uit het verleden geven geen garantie voor toekomstige rendementen.   
 
Retailbelegger op wie het priip wordt gericht 
Dit fonds is geschikt voor beleggers met een zeer kleine risicotolerantie die tot 60% van hun kapitaal willen beveiligen in een fonds met 
gegarandeerde rente. De belegger moet bij de inschrijving minstens 5.000 euro kunnen inleggen, waarvan minimaal 1.000 euro per fonds.  
 
Verzekeringsuitkeringen en kosten 
Dit levensverzekeringscontract wordt afgesloten voor een levenslange duur (levenslang contract). De aanbevolen duur bedraagt evenwel minimaal 
1 jaar. AME Life Lux Taux Garanti EURO, toegankelijk via het multisupport Multiflex-contract, is een fonds met een eenmalige inlegpremie (minimaal 
5.000 euro bij inschrijving op het Multiflex-product, minimaal 1.000 euro in dit fonds met een maximumbedrag van 60% van uw kapitaal dat in dit 
product wordt belegd), met de mogelijkheid om op eender welk ogenblik een extra premie te storten (minimaal 2.500 euro).  
In geval van overlijden van de verzekerde betalen we de waarde van het contract uit aan de begunstigde(n) binnen de 30 dagen volgend op de 
effectieve uitvoering van de desinvesteringen (voor zover alle gevraagde documenten werden bezorgd). Het kapitaal leven is permanent 
beschikbaar. Het wordt bekomen door het aantal rekeneenheden van dit fonds te vermenigvuldigen met de Netto Inventariswaarde (NIW) na 
aftrek van de eventuele uitstapkosten. Behalve in de gevallen voorzien door de wet, mag AME Life Lux in geen geval het contract eenzijdig 
beëindigen. Het bedrag van de uitkering staat vermeld onder de titel “Wat zijn de risico’s en wat kan ik ervoor terugkrijgen?”. 

Wat zijn de risico’s en wat kan ik ervoor terugkrijgen?  
Risico-indicator 
 
 
 
 
 
 
 
 
De risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten.  
De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling 
is.  
We hebben dit product ingedeeld in de klasse 1, “de laagste risicoklasse”.  
Dit betekent dat de potentiële verliezen op de toekomstige prestaties van het product overeenstemmen met de onderliggende beleggingsopties 
en geschat worden op niveau 1 “heel laag”.  
Dit fonds voorziet een bescherming tegen toekomstige marktprestaties.  
U hebt het recht om ten minste 100% van het kapitaal dat u in dit fonds belegde, na aftrek van de gemaakte kosten, terug te ontvangen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 1 jaar. 

Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen. 

 



 

2 
AME Life Lux – versie op 29/12/2017 – BE/LUX – EID Euro-fonds Multiflex 

 

Prestatiescenario’s 

Deze tabel laat zien hoeveel geld u zou kunnen terugkrijgen in de komende 1 jaar, in verschillende scenario’s, als u 10.000 euro inlegt. De 
weergegeven scenario’s illustreren het mogelijke rendement op uw belegging. U kunt ze vergelijken met de scenario’s van andere producten. De 
weergegeven scenario’s zijn een schatting van de toekomstige prestaties op basis van gegevens uit het verleden over hoe de waarde van deze 
belegging varieert, en geven geen exacte indicatie. Wat u ontvangt, hangt af van hoe de markt presteert en hoe lang u de belegging/het product 
aanhoudt. Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden, en houdt geen rekening met de situatie 
waarin wij u niet kunnen betalen. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, en inclusief de kosten van uw adviseur 
of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u 
terugkrijgt. 

Belegging van € 10.000 
  

 1 jaar  

Stressscenario 
Wat u kunt terugkrijgen na kosten € 9.940 

Gemiddeld rendement per jaar -0.60% 

Ongunstig scenario 
Wat u kunt terugkrijgen na kosten € 10.000 

Gemiddeld rendement per jaar 0.00% 

Gematigd scenario 
Wat u kunt terugkrijgen na kosten € 10.140 

Gemiddeld rendement per jaar 1.40% 

Gunstig scenario 
Wat u kunt terugkrijgen na kosten € 10.175 

Gemiddeld rendement per jaar 1.75% 

Wat gebeurt er als AME Life Lux N.V. niet kan uitbetalen? 
Bij afwezigheid van een garantiefonds voor de vergoeding van de inschrijvers in geval van wanbetaling van AME Life Lux en teneinde de mogelijke 
financiële verliezen geleden door de verzekeringnemers en/of de begunstigden te beperken, voorziet de Luxemburgse wetgeving dat de activa 
m.b.t. de levensverzekeringscontracten een afzonderlijk vermogen uitmaken en los van de eigen activa van AME Life Lux beheerd worden. Deze 
activa maken immers het voorwerp uit van bewaringsovereenkomsten die voorafgaandelijk werden goedgekeurd door het Commissariat aux 
Assurances (CAA) bij zogenaamde “depositobanken”. In geval van faling van de verzekeraar, beschikken de verzekeringnemers en/of de 
begunstigden gezamenlijk over een bevoorrechte schuldvordering van eerste rang op dit afzonderlijke vermogen. Dit laat hen toe de schulden met 
betrekking tot de uitvoering van hun verzekeringscontracten prioritair te recupereren. De verzekeringnemers en/of de begunstigden kunnen 
bovendien worden blootgesteld aan de wanbetaling van een depositobank; in dat geval kunnen de liquiditeiten die er in bewaring werden gegeven, 
geheel of gedeeltelijk verloren gaan. 

Wat zijn de kosten?  
De bedragen die hier zijn weergegeven, zijn de cumulatieve kosten van het product zelf op één jaar. Potentiële sancties wegens vroegtijdige uitstap 
zijn inbegrepen. De bedragen zijn gebaseerd op de veronderstelling dat u 10.000 euro inlegt. De getallen zijn schattingen en kunnen in de toekomst 
veranderen. De totale kosten omvatten eenmalige, vaste en incidentele kosten. 
Kosten in de loop van de tijd 
De persoon die u dit product verkoopt of die u adviseert over dit product, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval geeft die persoon 
u informatie over die kosten en laat hij of zij u zien welk effect alle kosten in de loop van de tijd op uw belegging zullen hebben. 
 

Belegging van € 10.000 Indien u verkoopt na 1 jaar 

Totale kosten € 63,00 

Effect op het rendement 0,63 % 

 
Samenstelling van de kosten 
Onderstaande tabel geeft het volgende weer:  
- het effect dat de verschillende soorten kosten elk jaar hebben op uw mogelijke beleggingsrendement aan het eind van de aanbevolen periode 

van bezit; 
- de betekenis van de verschillende kostencategorieën. 

 

Deze tabel toont het effect op het rendement per jaar 

Eenmalige kosten 
Instapkosten 

0% 
Het effect van de kosten die u betaalt wanneer u uw inleg of een 
extra storting doet in uw contract. 

Uitstapkosten 
0% 

Het effect van de kosten die u betaalt wanneer u uit de 
belegging stapt. De uitstapkost bedraagt 0% op de vervaldag. 

Lopende kosten 
Portefeuilletransactiekosten 

0,01% 
Het effect van de kosten wanneer wij onderliggende 
beleggingen voor het product aankopen of verkopen. 

Andere lopende kosten 
0,62% 

Het effect van de kosten die wij elk jaar afnemen voor het 
beheer van uw beleggingen. 

Incidentele kosten 
Prestatievergoedingen 0% Het effect van de prestatievergoedingen. 

Carried interests 0% Het effect van carried interests. 

Deze kosten kunnen verschillen van de feitelijke kosten die u kunt hebben of kunnen afhangen van de vraag of u bepaalde opties wel of niet 
uitoefent, en variëren in functie van de onderliggende beleggingsoptie. 
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Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uithalen? 
De inschrijver beschikt over een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de ingangsdatum van het contract om afstand te doen van dit contract. 
De aanbevolen duur voor het aanhouden van dit fonds bedraagt 1 jaar. Aangezien het risico wordt gedragen door de maatschappij, heeft de 
verzekeringnemer vanaf het eerste jaar een gegarandeerd rendement. U kunt bovendien op eender welk ogenblik een gedeeltelijke of volledige 
afkoop uitvoeren. Elke vroegtijdige afkoop stelt u bloot aan de potentiële risico’s met betrekking tot de prestaties van het fonds. 
Gedeeltelijke opvraging: De verzekeringnemer kan te allen tijde de gedeeltelijke terugbetaling van zijn fonds vragen. De minimale gedeeltelijke 
opvraging bedraagt 500 euro. De liquidatiewaarde(n) die in aanmerking wordt (worden) genomen, is (zijn) de eerste liquidatiewaarde(n) volgend 
op de datum van ontvangst van de schriftelijke aanvraag. 
Volledige opvraging: De totale opvraging stelt een einde aan de belegging in dit fonds. De verzekeraar zal de betaling uitvoeren binnen de 30 dagen 
volgend op de ontvangst van de schriftelijke aanvraag (voor zover alle gevraagde documenten aan de verzekeraar werden bezorgd).  
Arbitrage: De verzekeringnemer kan te allen tijde zijn in dit fonds belegde spaartegoed volledig of gedeeltelijk arbitreren naar een ander fonds. Het 
bedrag van het spaartegoed dat in een fonds blijft, alsook het bedrag dat naar een ander fonds wordt overgezet, moeten respectievelijk hoger zijn 
dan 1.000 euro en 500 euro. De arbitrage naar een ander fonds kan één keer per jaar kosteloos worden uitgevoerd. De volgende arbitrages brengen 
kosten met zich mee ten belope van maximaal 0,50% van het gearbitreerde bedrag. In geval van schommeling van de rentevoeten op de markt, 
behoudt de maatschappij zich het recht voor het fonds en de trouwe klanten te beschermen tegen hoge minderwaarden die zouden kunnen leiden 
tot een kapitaaluitstroom, door een afkoopsanctie toe te passen. De berekening van deze sanctie is gebaseerd op het verschil tussen de huidige 
waarde van een OLO op 8 jaar, beperkt tot de resterende looptijd, berekend aan de rentevoet die van kracht is op het ogenblik van de inschrijving 
op het contract, en de waarde berekend aan de rentevoet die voor dezelfde duur van kracht is op het ogenblik van de aanvraag tot afkoop. 

Hoe kan ik een klacht indienen? 
Alle klachten met betrekking tot het product of het gedrag van zijn ontwikkelaar of van de persoon die u adviseert over dit product of die dit product 
verkoopt, kunnen verstuurd worden naar de maatschappelijke zetel van AME Life Lux N.V.: 41, rue du Puits Romain, 8070, Bertrange, Luxembourg. 
Tel. : +352 47.46.93, E-mail: amelife@ame.lu, website: www.amelife.lu. 
De klacht kan eveneens verstuurd worden naar de volgende externe instellingen: 
Association des Compagnies d’Assurances (ACA), 12, rue Erasme, L-1468 Luxembourg, postadres: B.P. 448, L -2014 Luxembourg, Tel. : +352 442 
144-1, Fax: +352 440 289, E-mail : info@aca.lu. 
Union luxembourgeoise des consommateurs (ULC), rue des Bruyères, 55, L-1274 Howald, Tel. : +352 49 60 22 -1, Fax: +352 49 49 57, E-mail: 
ulc@pt.lu. 
U kunt zich eveneens richten tot het Commissariat aux Assurances, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, Tel. : +352 22 69 11-1, Fax: +352 22 
69 10, E-mail: commassu@commassu.lu 
Indien u in België verblijft, kunt u zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, De Meeûssquare 35, 1000 Brussel, Tel. : +32 (2) 547 58 71, 
E-mail: info@ombudsman.as.   
U kunt zich eveneens richten tot de toezichthoudende autoriteit en/of de aangewezen instantie van uw land van verblijf.  

Andere nuttige informatie 
Het van toepassing zijnde fiscaal recht, overeenkomstig de van kracht zijnde wettelijke en reglementaire bepalingen, is het fiscaal recht van het 
land van verblijf van de verzekeringnemer. Elke belasting of taks die op het contract van toepassing is of zou zijn, valt ten laste van de 
verzekeringnemer en/of de begunstigde.  
De technische fiche van dit fonds en de in het verleden behaalde prestaties, alsook het generieke essentiële-informatiedocument Multiflex zijn 
beschikbaar op onze website www.amelife.lu in de rubriek “Investir dans votre avenir”, “Détails”. Voor meer informatie kunt u eveneens de 
Algemene Voorwaarden van het Multiflex-contract en zijn Bijlagen raadplegen, alsook de Productfiche. 
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