
SEB Life International 

Asset 
Management Bond
Hakijoille joiden asuinpaikka on Suomi



SEB Life International on yksi johtavista kansainvälisistä 
henkivakuutusyhtiöistä. Yritys on rekisteröity Irlantiin ja sen toimintaa 
säädellään Irlannin lainsäädännön mukaan. Yhtiö harjoittaa rajat 
ylittävää vakuutuspohjaisten sijoitustuotteiden myyntiä. Olemme SEB 
Pension & Försäkring Holdings AB:n tytäryhtiö, joka on osa SEB- 
konsernia. SEB-konserni on yksi Pohjois-Euroopan suurimmista pankki- ja 
henkivakuutusalan yhtiöistä. SEB:n yritystoiminnan kansainvälisyys 
heijastuu siinä, että konserni toimii maailmanlaajuisesti 20 maassa, 
joissa sillä on yli 4 miljoonaa asiakasta ja 15 500 työntekijää.

Lue lisää SEB:stä sivulta www.seb.ie

Tietoa yrityksestä

Asset Management 
Bond johdanto
Monilla sijoittajilla on  selkeä  käsitys  omista 
sijoitustavoitteista. He eivät halua rajoittaa itseään 
perinteisten henkivakuutustuotteiden tarjoamiin 
rahastoihin. He haluavat mieluummin rakentaa oman 
salkkunsa tai käyttää ammattimaisen varainhoitajan 
palveluita. Asset Management Bond
-rahastovakuutus, jota tarjoaa SEB Life International, 
on suunniteltu erityisesti näitä sijoittajia silmälläpi-
täen, sillä se mahdollistaa sijoittamisen laajaan 
sijoituskohdevalikoimaan, ottaen huomioon vero-
tukselliset näkökohdat.

Asset Management Bond -
rahastovakuutuksen 
tärkeimmät edut
• Kaikki sijoituskohteet pidetään kätevästi 

yhdessä rakenteessa, jota hallinnoi SEB Life 
International

• Suuri valikoima hyväksyttäviä sijoituskohteita 
(tiettyjä ehtoja soveltaen)

• Joustavuus ja mahdolliset verotukselliset edut 
tehdessäsi muutoksia sijoitussalkkuusi

• Voit nimittää varainhoitajan SEB Lifen 
hyväksymistä varainhoitajista

• Voit tehdä lisäsijoituksia tai nostaa varoja koska 
tahansa



Oman salkun suunnittelu
Yksi oman salkun hoitamisen haitoista on se, että 
sijoitusstrategioiden laatiminen ja sijoituspäätösten 
toteuttaminen on aikaa vievää ja vaivalloista. SEB 
Life Internationalin ammattitaitoinen henkilökunta 
huolehtii Asset Management Bond -rahastovakuutuksen 
sisältämien varojen ostosta, myynnistä, arvostuksesta, 
tulouttamisesta ja vakuutuksen sisältämien varojen 
säilytyksen järjestämisestä. Vaihtoehtoisesti, asiakkaat 
voivat siirtää sijoitusten hallinnointipäätökset 
ammattimaiselle varainhoitajalle, jonka asiakas voi valita 
SEB Lifen hyväksymistä varainhoitajista. Miten haluatkaan 
suunnitella oman salkkusi, Asset Management Bond- 
rahastovakuutukseen sijoitetut varat ovat ainutlaatuisessa 
rahastossa, joka on linkitetty sinun omistamaasi SEB 
Life Internationalin vakuutukseen. Henkivakuutus 
saattaa tarjota etuja Suomessa, koska omistat itse 
henkivakuutuksesi etkä sijoituskohteita suoraan.

Valinnanvapautta 
Asset Management Bondissa voit itse tai valitsemasi 
ulkopuolisen varainhoitajan kanssa sijoittaa eri 
maailmanlaajuisiin sijoituskohteisiin kuten rahastoihin, 
listattuihin arvopapereihin, talletuksiin sekä muihin 
koottuihin sijoituksiin. SEB Life Internationalin 
sijoitussidonnaisia rahastoja voidaan myös sisällyttää 
Asset Management Bondiin.

Katso viimeisimmät sijoitusvaihtoehdot SEB Lifen 
Hyväksytyt Sijoituskohteet ja Pörssit ohjeesta. 
Huomaathan, että valikoima saattaa muuttua. SEB Life 
International pidättää oikeuden kieltäytyä sijoittamasta 
johonkin tiettyyn sijoituskohteeseen. Lisätietoja löydät 
vakuutusehdoista.

Henkivakuutusturva
Asset Management Bond on sijoitussidonnainen 
säästöhenkivakuutus, joka sisältää yleisesti 101%:n 
henkivakuutusturvan vakuutuksesi takaisinosoarvosta 
laskettuna pois lukien ennenaikaisen takaisinoston kulu.

Miten Asset Management Bond 
toimii?
Valitsemasi sijoituskohteet hankitaan ja kohdennetaan 
ainutlaatuiseen osuussidottuun vakuutusrahastoon.  SEB 
Life International tai valitsemasi varainhoitaja, joka on 
valittu SEB Lifen hyväksymistä varainhoitajista, vastaa 
tämän ainutlaatuisen rahaston sisältämien sijoituskohteiden 
ostosta, myynnistä, arvioinnista, tulouttamisesta ja 
vakuutuksen sisältämien varojen säilytyksen järjestämisestä. 
Sijoituskohteiden tulee vastata Hyväksytyt  Sijoituskohteet 
ja Pörssit ohjettamme, jota päivitetään aika ajoin. SEB Life 
International omistaa varat, mutta sinä omistat vakuutuksen, 
joka on sidottu rahastoon. Lisätietoja kuluista löydät 
tuotetiedotteesta ja vakuutusehdoista.

Voinko muuttaa rahaksi 
Asset Management Bond 
-rahastovakuutukseen sijoittamiani 
varoja? 
Saat pääoman käyttöösi kokonaan tai osittain ostamalla 
yksikköjä Asset Management Bond -rahastovakuutuksesta 
takaisin. Tällöin takaisinostosta saatetaan periä 
takaisinostokulu. Takaisinoston edellytyksenä on, että 
SEB Life International on saanut rahaston sisältämät 
varat realisoitua. Kaikki varat eivät ole poikkeuksetta 
takaisinostettavissa.

Kuka voi hakea?
Asset Management Bond -rahastovakuutus on saatavilla 
henkilöille 79 ikävuoteen saakka, ja yrityksille. Asset 
Management Bond tuotetta hallinnoidaan Suomen 
lakien mukaisesti. Kaikki hakemukset vaativat SEB Lifen 
hyväksynnän.

Miten sijoitan Asset Management 
Bond - rahastovakuutukseen?
Otettuasi yhteyttä omaan sijoitusneuvojaasi voit sijoittaa 
Asset Management Bond -rahastovakuutukseen helposti 
täyttämällä hakemuslomakkeen ja palauttamalla sen 
meille alkupääomasi sekä tarvittavan lisädokumentaation, 
mukaan lukien todistus henkilöllisyydestä, kanssa 
Alkusijoituksesi voit maksaa pankkisiirrolla. Kun 
hakemuksesi on hyväksytty ja käsitelty sinulle lähetetään 
vakuutustasi koskevat asiakirjat.

Riskit, jotka liittyvät Asset Management Bond 
vakuutukseen sijoittamiseen, riippuvat vakuutukseen 
liitetyistä sijoituskohteista. Sinun tulee varmistaa 
että sijoituskohteet vastaavat riskiprofiiliasi ja 
sijoitushorisonttiasi. Vakuutuksesi arvo voi nousta ja 
laskea, ja kuten missä tahansa muussa sijoituksessa voit 
menettää sijoitetun pääoman kokonaisuudessaan.



Hakemustasi koskevat tärkeät yksityiskohdat

• Täytetty hakemuslomake

• Alkupääoma (pankkisiirto)

• Puolueettoman henkilön oikeaksi todistamat liiteasiakirjat (yleensä vakuutusvälittäjäsi)

• Kaikki SEB Life Internationalin vaatima lisädokumentaatio

Tämän asiakirjan lisäksi pyydämme tutustumaan Asset Management Bond -rahastovakuutusta koskevaan 

tuotetiedotteeseen sekä vakuutusehtoihin.

Tärkeä tarkistuslista hakijoille
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Nimellä SEB Life International kauppaa käyvän SEB Life International Assurance Company 
Designated Activity Company toimintaa säätelee Irlannin keskuspankki. Rekisteröity 
Irlannin tasavallassa. Rekisteröity toimisto: SEB Life International, Bloodstone Building, 
Riverside IV, Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlanti. Rekisteröintinumero 218391.
Historiallinen kehitys ei ole luotettava osoitus tulevasta kehityksestä. Sijoituksen arvo 
voi laskea tai nousta. Tietojen oikeellisuus perustuu elokuu 2020 tilanteeseen. Oikeus 
muutoksiin pidätetään.

Postiosoite: SEB Life International, 
Bloodstone Building, Riverside IV, Sir 
John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlanti.
Asiakaspalvelu: +358 (0)800 9 0805 
(maksuton numero Suomessa)
Sähköposti: life.finland@seb.fi
Vaihde: +353 1 487 07 00
Faksi: +353 1 487 07 04   

seb.ie


