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- SAVE THE DATE -
28. Mee : Training Day

4. Juni : Petziklinik zu Keespelt
7. Juni : Webinar mat Médecins Sans Frontières

14. Mee - 14. Juni : Intercercle Bluttspendmarathon



Du hues Loscht, deng praktesch Fähegkeeten ze verbesseren an direkt vun Dokteren bäizeléieren?

Da komm e Samsdeg, den 28. Mee op eisen Training Day am Hôpital Kirchberg! Et erwaarden dech 
eng Rei flott Atelieren wou’s du alles ausprobéiere kanns an deng Skills perfektionnéiere kanns.

Dest Joer mat dobäi:

Bitzen a Versuergung vu Wonnen
Abdomen-Ultraschall
Gynécologie
Neurologesch Ënnersichung
Reanimatioun – Basic an Advanced Life Support
Urologie/Robotikchirurgie
Kierperlech Ënnersichung a Bluttentnahm

Egal ops du am éischten oder am leschte Joer bass, fir jiddereen a fir all Niveau ass eppes dobäi! Fir 
Iessen an Drénken ass natierlech och gesuergt. D’Participatioun ass komplett gratis, du muss just 
Member vun der ALEM sinn.

Mell dech haut nach un andeems du eis eng Email op contact@alem.lu a looss der deng Chance op 
dëse flotten Dag net entgoen!



Mat grousser Freed kënne mir iech annoncéieren, dass 
d’Registratioun fir den August Meeting 2022 vun der IFMSA 
(International Federation of Medical Students’ Associations) op ass. 
Den August Meeting wäert vum 1. bis de 7. August 2022 zu Istanbul 
an der Türkei stattfannen.

Opruff Kandidaturen August Meeting

Vum 14. Mee bis de 14. Juni 
(Weltbluttspenddag) fënnt déi zweet 
Editioun vun eisem Intercercle 
Bluttspend-Marathon statt! Wéi och 
schonns d’lescht Joer kënnt dir an 
deem Zäitraum fir äre Cercle Blutt 
spende goen an eis eng Foto als Preuve 
schécken. De Gewënnercercle kritt vun 
eis nees seng gespende Liter Blutt a 
Béierform rembourséiert.

Méi genau Reegelen an alles weideres 
fannt dir an eisem Facebook-Event: 
https://fb.me/e/1rIfPjocOhttps://cfch.com.sg/all-about-blood-donation/

Intercercle Bluttspend-Marathon : 14. Mee - 14. Juni

All Joer fannen 2 Haaptversammlunge vun der IFMSA statt. Do treffen sech Medezinsstudent:innen 
aus aller Welt fir an de Sessions vun de verschiddene Standing Committees (z.B. Human Rights and 
Peace, Public Health, Medical Education, …) ze schaffen, ze diskutéieren an sech besser ënnereneen ze 
vernetzen.

Des Meetinge sinn eng super Geleeënheet fir Leit aus aller Welt, hier Kulturen, sou wéi hire 
Medezinstudium kennenzeléieren. Nodeems de March Meeting an de EuRegMe nees konnten a 
Präsenz statt fannen (Berichter dovun kënnt dir och an desem Newsletter noliesen!), si mir immens 
frou iech endlech des flott Erfarung ze erméiglechen. Egal a wéi engem Joer Medezin dir sidd, all 
ALEM Member kann eng Lettre de Motivation eraschécken an domat kandidéiere fir en Deel vun 
eiser Delegatioun ze ginn.

An ärer Lettre de Motivation sollt dir iech kuerz virstellen, villäicht soe bei wat fir ALEM- Events 
dir matgemaach hutt oder plangt matzemaachen, a wat är Motivatioun ass fir un dësem Meeting 
deelzehuelen.

Schéckt eis är Lettre de Motivation bis 
spéitstens den 30. Mee per Mail op contact@
alem.lu

Mir freeën eis schonn op är Kandidaturen!

https://fr.hotels.com/go/turquie/choses-a-faire-istanbul

https://fb.me/e/1rIfPjocO
https://cfch.com.sg/all-about-blood-donation/


Du interesséiers dech fir humanitär Medezin a wëlls wëssen, wéi een als Dokter a Kriisegebitter 
schafft? Da komm en Dënsdeg, den 7. Juni um 18 Auer op eise Webinaire a Kooperatioun mat 
Médecins Sans Frontières! Méi genau Infos kommen an den nächste Wochen no.

Webinar mat Médecins Sans Frontières : 7. Juni

Endlech ass et erëm sou wäit! No laangem Waarde kann 
d‘ALEM mat Freed annoncéieren, dass déi éischt Petziklinik 
säit Corona stattfënnt.
Dat den 04.06.2022 um Go Keespelt zu Keespelt.
Do fannt dir dann eis erfueren a spezialiséiert Petzi 
Dokteren, déi prett sinn, all Blessure ze versuergen.

Fir de Petzien awer de beschte Soin ze bidde, géife mir eis 
immens iwwert all Hëllef freeën !
Wann dir also motivéiert sidd, an de Kanner mee och iech e 
flotte Mëtten bereede wëllt, mellt iech gären ënnert npo@
alem.lu oder vpia@alem.lu!

Merci an hoffentlech bis dann!

Eischt Petziklinik 2022 zu Keespelt de 4. Juni

https://actu.fr/hauts-de-france/lille_59350/a-lille-hopital-

nounours-ne-plus-avoir-peur-docteur_30707228.html

Campagne CESAS

Vum 2.-11. Mee huet de CESAS eng 3. Editioun vun hierer Semaine de la Santé affective et sexuelle 
organiséiert. Niewend ville flotten Atelieren, ass de 4. Mee ganz der Santé publique dédiéiert ginn. 
Virun allem ass de Fokus op Contraceptioun an d’Präventioun vu Gewalt am medizinesche Beräich 
geluecht ginn.  

Hei gouf dann och de grouße Début vun hierer nationaler Contraceptiouns Campagne gefeiert an 
d’Präsentatioun vun de Videoen mat perseinlechen Erfarungsberichter an Erklärunge vun Experten 
iwwer déi verschidde Verhütungsmethoden. D’ALEM hat déi grouss Eier a Freed matmaachen ze 
dierfen, dofir fannt dir och puer Memberen aus eisem Team an de Videoen. 

Et ass demno definitiv der Waert beim Site https://macontraception.lu nozekucken.  

Contraceptioun betrëfft ons all, a ganz nom Motto vun dëser flotter Campagne: 
Déi bescht Verhütung ass déi, déi ech mir selwer raussichen!  

https://macontraception.lu


Relations externes

Am Beräich Relations Externes vertriede mir 
d’Interesse vun de MedezinsstudentInne bei eise 
Partneren, mat deene mir reegelméisseg Entrevuen 
hunn, a vis-a-vis vun der Politik. Dëst Joer hu mir 
eis schonns mat den ALMEVS (médecins en voie de 
spécialisation), der AMMD, dem Collège Médical an 
der FHL getraff. Mat hinnen hu mir eis engersäits 
iwwert aktuell Gesondheetspolitesch Themen, 
wéi d’Debatte iwwert den IRM an den tiers payant 
ënnerhalen an anerersäits hu mir hinnen och eis 
eegen Interesse virgestallt.

Mee wat sinn eis Interesse momentan? Fir d’Joer 2022 hu mir eis 3 Haaptpunkten erausgesicht 
op déi mir eis fokusséiere wëllen. Den éischte Punkt ass et den Opbau vun engem Master an der 
Medezin op der Uni.lu ze ënnerstëtzen, vu dat momentan nëmmen e Bachelor ugebuede gëtt an 
d’StudentInnen nom Bachelor a Frankräich oder d’Belsche wiessele mussen. Eisen zweete Punkt 
ass dass mir d’Aféierung vu formations continues obligatoires fir d’Dokteren an d’Dokteschen zu 
Lëtzebuerg ënnerstëtzen. Fir eis ass et immens wichteg dass StudentInnen, déi zu Lëtzebuerg am 
Stage sinn eng adequat Formatioun kréien, déi um neiste Stand vun der Medezin ass. Als drëtte Punkt 
sëtze mir eis dofir an, dass d’StudentInnen, déi en Deel vum PJ (praktisches Jahr) zu Lëtzebuerg 
maachen, eng kleng Rénumératioun fir de Stage kréien. De PJ (praktisches Jahr) ass an Däitschland 
dat 6 Joer vum Medezinstudium a besteet aus jeeweils 3 Stagen à 4 Méint, dës Stage ginn an 
Däitschland, der Schwäiz an Éisträich a verschiddene Spideeler rénumereiert. Vu dass d’StudentInnnen 
sech fräi aussiche kënnen a wéi engem Land an a wéi engem Spidol si hire Stage maache wëllen, ass 
et sënnvoll de Stage zu Lëtzebuerg duerch d’Rénumératioun genausou attraktiv ze gestalten, wéi an 
engem Spidol an Däitschland, Éisträich oder der Schwäiz. 

Wisou ass et eis esou wichteg dass d’SudentInnen en Deel vum PJ zu Lëtzebuerg maachen? Dë PJ 
bitt eis d’Méiglechkeet d’StudentInnen, déi bis dohinner 6 Joer am Ausland studéiert hunn, rëm mam 
lëtzebuergeschen Aarbechtsmarché a Verbindung ze bréngen an hinne Lëtzebuerg als zukünfteg 
Aarbechtsplaz virzestellen. A wéifern mir dëst Konzept och op änlech Stage, vu StudentInnen aus dem 
6 Joer aus Frankräich an aus der Belsche, iwwerdroe kéinten si mir amgaangen auszeschaffen.

Entrevue mam Collège Médical



Wéi schonn am Februar sinn och am Mäerz eis 
Studieninfoen an de Lycéeë weider gaangen.  

De 16. Mäerz war d’ALEM op eng Studieninfo am Fieldgen agelueden. Des Studieninfo 
huet online stattfonnt a wärend 15 Minutten huet d’ALEM eng kleng Virstellung vun den 
eenzele Studielänner gemaach an dono iwwer de Studentenalldag vun engem Medezinstudent erzielt. 
No deene 15 Minutten haten d’Schüler, wéi och d’Schoulpersonal wat present war d’Méiglechkeet hier 
Froen ze stellen.  

De 26. Mäerz huet dann eng weider Studieninfo am Lycée Classique Diekirch stattfonnt an dat 
en présentiel. D’ALEM war och hei mat 4 Membere vertrueden an huet wärend dem ganze Moien 
intresséiert Schülerinnen a Schüler iwwer de Medezinstudium informéiert. Zum Ofschloss vum Dag 
huet de LCD dunn all Participanten op en Mëttegiessen am Lycée invitéiert.   

De Weekend vum 8.-10. Abrëll huet ALEM Team sech fir den traditionellen Teambuilding Weekend 
getraff. Dofir ware mir dëst Joer am Scoutschalet zu Miersch. 

Well mir eis meeschtens just online treffen ass dëst ëmmer eng optimal Geleeënheet, déi 
aner Memberen aus dem Team perséinlech kennenzeléieren an als Team zesummenzewuessen. 
Niewent puer organiséierte Sessions an Teambuilding Aktivitéiten, geet et beim Teambuilding virun 
allem dorëms gemittlech Zäit zesummen ze verbréngen a Spaass se hunn. 

Donieft hunn mir a klenge Gruppen awer och an deene verschiddene Beräicher wéi SCOME, SCOPE 
oder SCOPH geschafft a fläisseg eis Eventer weider organiséiert. 

Insgesamt hate mir all vill Spaass an hunn ee flotte Weekend erlieft.

Teambuilding 2022



March Meeting Erfarungsbericht vum Magali Wagner - Head of Delegation

De MM22 war mäin zweeten IFMSA Meeting, mee 
och den aller éischte Meeting a Presenz mat engem 
ALEM Team. De Meeting war 6 Deeg laang zu Ohrid 
a Nord Mazedonien.

Konkret hunn ech mir bei engem Meeting, wou Medezinner*innen aus bal der ganzer Welt deelhuelen 
erhofft, dat den Austausch an Diskussiounen ausgibeg a ganz villfälteg sinn. Ech hunn ausserdem 
Spaass drun e Grupp ze leeden an et mëscht mir Freed wann ech Teammembere kann dobäi 
begleeden an ënnerstëtze flott international Erfarunge ze maachen. Och ass et mir wichteg dat 
eng kleng Studentevereenegung esou wéi d’ALEM international wouergeholl gëtt an sech aktiv 
an europäesch a global Geschehnisser abréngt. 
Et war fir mech mega spannend ze gesinn, wat et soss nach vir  medezinverwandte Studiegäng 
an anere Länner gëtt, a Beräicher wéi Santé Publique, Consulting, Educatioun, Management, Industrie 
an Jura.

An de Sessiouns si Problemer an och konkret Léisungen ugeschwat ginn, a global Zilsetzung 
iwwerschafft ginn. Et ass ëmmer erëm faszinant wéi spannend et ass sech mat Medezinsstudenten 
aus anere Länner auszetauschen an iwwer aktuell Theme wie „Gender gap“, „Digitaliséierung“, 
Gesondheet vu Migranten*innen“,… ze diskutéieren. 
An de President Session louch och e groussen Fokus op de Statuten an Ännerungsvierschlei, esou wéi 
Decisioun wou déi nächst Meetingen statt fannen.

E wesentlechen Aspekt ass och, dat ee sympathesch Leit moies beim Kaffi, tëscht den Sessions, beim 
Nuechtiessen oder op den Owendaktiviteite kenneléiert an oft hellt en sech vir sech iergendwou no 
dem Meeting mol ze besichen. Dëst si Kontakter, déi och vir d’Zukunft an d’Aarbechtswelt immens 
wichteg kënne sinn. 

Ech perséinlech leieren ëmmer esou vill op deene Meetinger. Ech wuesse mat all Erfarung méi, déi 
ech iwwert IFMSA maachen.
Duerch de Bléck iwwert den Tellerrand fält et engem méi einfach de Lëtzebuerger 
Gesondheetssystem kritesch ze betruechten, nozedenke wéi eng Verbesserunge néideg sinn, mee 
och wäertzeschätzen wat mer hunn. 

Ech hunn net nëmmen als Leederin vun eiser 
Grupp bäigeleiert, mee och einfach als Participant deen 
heiansdo iwwer säi Schiet spréngt a seng kontrovers 
Meenung zu engem Thema seet. 

De MM22 huet meng Erwaardungen erfëllt. D’ALEM 
Team war e flotten diverse Grupp. Studenten*innen 
aus ënnerschiddleche Joer a ganz verschidden Unien. 
Mir konnte motivéierend, amusant mee och ganz serieux 
sinn.

Ech si mega dankbar Team Member vun der ALEM gi ze 
sinn. An där Zäit hunn ech parallel zu mengem Studium 
esou vill geleiert wat duerch kee Buch oder Änleches ze 
ersetzen ass.



De MedCup ass déi gréisst praktesch Competitioun ënnert Medezinstudéierend op der Welt. Se 
fënnt de Weekend vum 21.-22. Oktober 2022 zu Bréissel statt.

A verschiddenen innovativen Atelieren kënnt dir äert theoretescht Kënnen ënner Beweis stellen, 
andeems dir et a praktesche Situatiounen uwend. Niewebäi ginn op deem Weekend och flott 
Presentatiounen iwwert déi neisten Innovatiounen an der Medezin gehalen.

Wann iech dest Événement interesséiert, fannt dir méi Informatiounen an och d’Umellung ënnert 
www.medcup.eu. Déi eenzeg Conditioun ass dass dir Medezinstudéierend am 3. Joer oder méi wäit 
sidd an Englesch schwätzt. Bei Froen kënnt dir iech gäre bei eis mellen!

Virun e puer Wochen hat d’ALEM d’Chance um European Regional Meeting 2022 
(EuRegMe) vum 18. bis 22. Abrëll a Portugal zu Povoa de Varzim deelhuelen ze 
kënnen. Eis lëtzebuergesch Delegatioun huet aus 7 Leit bestanen, an eist Ziel war 
et, Lëtzebuerg an d’Lëtzebuerger Medezinsstudéierend op engem internationalen 
Meeting ze vertrieden. 

EuRegMe Erfarungsbericht vum Clara Van Wymersch - General Delegate

Den 18. Abrëll hunn mir eis ënnert Lëtzebuerger um Findel getraff. Mir waren all super motivéiert an 
d’Stëmmung war och top.
Ukomm am Hotel hu mir dann den Check-in gemaach, kruten eisen Badge plus e puer Gadjets. All 
d’Aktivitéiten hunn an de Konferenzräim vum Hotel selwer stattfonnt. Den éischten Owend war 
dann och d’Opening Ceremony vum EuRegMe. Jiddereen hat säin schéinsten Kleed bzw. Kostüm 
ausgepak an huet säin nationale Fändel stolz gewisen.

De nächste Moien hunn dann di verschidde Sessiouns ugefaangen. Di waren ëmmer moies (also 
wärend 3 Deeg) vun 9 bis 13 Auer, mat Kaffispausen natierlech.
Jiddereen hat d’Méiglechkeet sech ze äusseren a seng Meenung zu engem Sujet ze soen. Mir hunn nei 
Frëndschaften gegrënnt an vill interessant Saachen zu de verschiddenen Themen bäigeléiert. 

Am Nomëtten goufen et jeeweils verschidden 
Ateliers oder kleng Foiren wou een higoen konnt. 
Wann ee bëssen Zäit fir sech gebraucht huet, 
konnt een awer och spadséieren goen oder einfach 
am Zëmmer raschten. 
Owes gouf et och verschidden Events, also fir 
Stëmmung war gesuergt.

Nom richtege Meeting waren mir zu puer 
Lëtzebuerger nach mat op de Post-EuRegMe. Et 
ass da sou eng Aart Sightseeing-Tour di komplett 
organiséiert ass. 

Dir kënnt dem Clara Van Wymersch säi ganzen 
Erfahrungsbericht op Instagram oder Facebook 
liesen.

http://www.medcup.eu


Dat kéint iech och intresséieren

Videoen

https://www.youtube.com/watch?v=xDPkByl00dE

https://www.arte.tv/de/videos/082725-000-A/unser-hirn-ist-was-es-isst/

News aus dem Ausland

Dir fannt ënnert dëser Rubrik flott Podcasts, Videoen oder och Artikelen iwwert Medezin, déi mir 
intressant fonnt hunn an iech och intresséieren kéinten.

Nodeems d’Studente streike ware well se géint déi néi Reform vum Numéro 
INAMI waren, ginn et elo Neiegkeeten. Et gëtt e leschten Opnamexamen 
organiséiert a fir d’Joer 2023-2024 gëtt e Concours agefouert. Do 
wäerten da just nach eng limitéiert Unzuel u Studente fir de Medezin- an 
Zahnmedezinstudium akzeptéiert ginn, esou ka verséchert ginn dass all Student 
zum Schluss vu sengem Studium en Numéro INAMI kritt. Déi aktuell Studente 
brauchen och net méi ze fäerten, déi missten och all nach en numéro INAMI 
kréien. Mee ënnert eis ass et wierklech sënnvoll d’Quantitéit un Dokteren ze 
limitéiere wann een an der Belsch wéi an der Majoritéit vun deenen anern 
europäesche Länner en Doktermangel registréiert? 

Als Info: An der Belsch brauch en Dokter en Numéro INAMI fir dass seng Consultatioune vun der 
Krankekeess zeréckbezuelt ginn. Des Nummer kritt een normalerweis wann ee säi Concours fir 
d‘Spézialisatioun gepackt huet.  

Source: 
https://www.lalibre.be/belgique/enseignement/2022/04/29/etudes-de-medecine-un-accord-a-ete-
trouve-sur-les-numeros-inami-VBCS7HVVM5GVTAUOFC2AIF4ZPU/  

https://www.rtbf.be/article/numerus-clausus-accord-sur-le-futur-des-numeros-inami-pour-les-
etudiants-en-medecine-et-retour-de-lexamen-dentree-des-2023-10983771

Wéi eng medezinesch Instrumenter brauch ech 
als Medezinstudent(in)? Déi Fro huet déi nei 
lëtzebuerger Firma IATROSCOPE beäntwert an 
deem sie eng Täsch zesummegestallt huet, déi 
all wichteg Instrumenter fir de Studium (wéi z.B. 
Stethoskop) enthält. Mat dem Code Alem22 kréien all 
Memberen vun der ALEM zu deenen 30% Rabatt fir 
Studenten nach gratis Versand offréiert!

https://iatroscope.com/iatroscope-case-zur-richtigen-
diagnose/?v=920d0c66f3d2

Iatroscope

https://www.youtube.com/watch?v=xDPkByl00dE 
https://www.arte.tv/de/videos/082725-000-A/unser-hirn-ist-was-es-isst/ 
https://www.lalibre.be/belgique/enseignement/2022/04/29/etudes-de-medecine-un-accord-a-ete-trouve-su
https://www.lalibre.be/belgique/enseignement/2022/04/29/etudes-de-medecine-un-accord-a-ete-trouve-su
https://www.rtbf.be/article/numerus-clausus-accord-sur-le-futur-des-numeros-inami-pour-les-etudiants
https://www.rtbf.be/article/numerus-clausus-accord-sur-le-futur-des-numeros-inami-pour-les-etudiants
https://iatroscope.com/iatroscope-case-zur-richtigen-diagnose/?v=920d0c66f3d2
https://iatroscope.com/iatroscope-case-zur-richtigen-diagnose/?v=920d0c66f3d2


8. Juni 2022 
Physiological factors affecting human 
performances

17:30-18:30 - Centre National Sportif et 
Culturel d’COQUE, 2

Webinaires an Events vun eise Spideeler

HRS CHL

30. Mee 2022
Rôle et évolution de la biopsie dans le cadre du 
cancer de la prostate

19:00 à 20:30 - Auditoire, Hôpital Kirchberg

https://www.hopitauxschuman.lu/fr/agenda/

20. Juni 2022
Therapie der Sepsis

19:00 à 20:30 - Auditoire, Hôpital Kirchberg

https://www.chl.lu/fr/agenda

3. Juni 2022 
Journée sclérose en plaque

9:30-16:00 - CHdN Ettelbrück Stand à 
l’entrée principale

CHdN
https://www.chdn.lu

https://www.hopitauxschuman.lu/fr/agenda/
https://www.chl.lu/fr/agenda
https://www.chdn.lu


Du hues eis Deadline verpasst fir den 
ALEM-Pullover ze bestellen an du fënns 
en deck cool a bereis et kee kaf ze hunn? 

Kee Problem! 
Du kanns däi Pullover nach ëmmer 
nobestellen, fëll dofir just de Formular  
hei ënnendrënner aus. 

Den Hoodie kascht 35 Euro an et gëtt en 
an 2 Faarwen: hell- an donkelblo. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=glPzx0jfNUCNxeKqAUXdMk6JzaDtpCpOg2Rz
9z7tcCBURUVGOFoyUzQ0R0VHU1pJUUMxVDZJMVFKTSQlQCN0PWcu&fbclid=IwAR1blxEiSE10R
3U4ss01NXlImEVesZZo-D3uIaJjH4bcGPTq4rR48ZL5Efg

D’Aufgab vum MA Publikatioun ass et reegelméisseg den Newsletter mat Hëllef vun den anere Team 
Membere ze schreiwen. 
E këmmert sech drëms, dass de Layout gemaach gëtt, dass d‘Texter an déi fäerdeg Broschüren 
iwwerlies ginn.
E sollt up to date bleiwe wat aktuell bei der ALEM esou leeft, fir eis Memberen am Newsletter 
z‘informéieren. Och sollt een hei an do no flotten Artikelen a Podcasts ronndrem d’Thema Gesondheet 
a Medezin kucken.

Nach fräi Posten am ALEM Team 2022

D‘Roll vum MA SCORA ass et déi riets Hand vum NORA ze sinn a ka fir den NORA asprange wann 
dësen net disponibel ass, souwuel physesch zu Lëtzebuerg ewéi och a Comitésversammlungen.

Sozial Medien ewéi Instagram an Facebook sinn wichteg fir d’Aarbecht vun der ALEM. Fir eis 
Aktivitéiten ze promoten, awer och fir néi Memberen ze gewannen souwéi och fir eis politesch 
Aarbecht, ass et extrem wichteg ee Social Media Manager ze hunn, deen eis Onlinepresenz 
koordinéiert an dofir suergt, dass eis Follower iwwert eis Aktivitéiten informéiert ginn.

Social Media Manager

MA Publications

MA SCORA

Wanns du un engem vun dëse Posten intresséiert bass, da schreiw eis op contact@alem.lu !



Agence Principale d’Assurances 
35, rue J.-F. Kennedy - L-7327 Steinsel 

Joël Humbert - joel.humbert@agencefoyer.lu - Tél. : +352 691 532 730
Pedro Moura -pedro.moura@agencefoyer.lu - Tél. : +352 621 718 072
3232@agencefoyer.lu - Tél. : +352 49 16 49 1

Protégez-vous, avec la garantie 
responsabilité professionnelle de 
reebou pro, vous couvrez votre 
responsabilité légale vis-à-vis de tiers. 

Planifiez votre avenir, avec le régime 
complémentaire de pension horizont 
pro vous combinez épargne retraite, 
prévoyance et avantage fiscal.

Assurez vos revenus en cas 
d’incapacité de travail, grâce  
à la couverture perte de revenu de 
medicis pro ou avec la rente invalidité.

Protégez vos données  
des cyber-attaques, avec l’assurance 
cyber pro, on vous aide à anticiper 
ces dangers et on vous assiste et 
accompagne en cas de problème.

Avec le soutien de votre agence Foyer

SCHMIT, HUMBERT & MOURA
Développez votre activité en toute sérénité.

Le partenaire  
assurances de l’ALEM
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Disclaimer:
Fir eng méi einfach Lieserlechkeet gouf den genereschen Maskulin benotzt, woumat 
awer ëmmer all d’Geschlechter mat de selwechten Mossen gemengt sinn. 


