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SEB Life International är ett ledande internationellt livförsäkringsbolag 
som är registrerat i Irland och som regleras enligt irländsk lagstiftning. 
Bolaget ägnar sig åt gränsöverskridande försäljning av 
försäkringsbaserade placeringsprodukter. Vi är ett helägt dotterbolag 
av SEB Pension & Försäkring AB, som hör till SEB-koncernen, en av de 
största finansiella koncernerna i Norden.

SEB-koncernen är verksam globalt i cirka 20 länder och har mer än 4 
miljoner kunder och cirka 15 500 anställda.

Läs mera om SEB på www.seb.ie

Om oss

Det här är Asset 
Management Bond
Många investerare har bestämda, grundade åsikter 
om vilka fonder och aktier de vill investera i. De vill 
inte begränsa sina investeringar till den förvaltning 
som erbjuds i traditionella livförsäkringar. Istället vill 
de bygga upp sin egen värdepappersportfölj eller ta 
hjälp av en professionell kapitalförvaltare. Asset 
Management Bond är en produkt som tagits fram för 
dessa investerare, då den tillåter investeringar i 
många olika finansiella instrument samt är skatteför-
månlig.

De främsta fördelarna med 
Asset Management Bond
• Bekvämlighet – alla tillgångar finns samlade i en 

enkel struktur utan att du behöver bekymra dig 
om förvaltningen

• Du kan investera i ett brett urval godkända 
tillgångar

• Du kan göra ändringar i portföljen på ett flexibelt 
och skatteförmånligt sätt

• Du kan välja en kapitalförvaltare som SEB Life 
har godkänt

• Du kan göra tilläggsbetalningar eller återköp 
från försäkringen när som helst



Skräddarsy din egen 
värdepappersportfölj
Ett av de främsta skälen för investerare att inte själva 
sköta sina värdepappersportföljer är den tidskrävande 
administration som uppstår när man ska utarbeta och 
genomföra sina investeringsstrategier. När du investerar i 
en Asset Management Bond sköter SEB Life Internationals 
professionella förvaltningsteam inköp, försäljning, 
värdering och avkastningsmottagning, samtidigt som 
förvaring av försäkringens underliggande tillgångar 
ordnas. Oavsett hur du väljer att bygga upp din portfölj 
förvaltas tillgångarna i din Asset Management Bond i 
en unik portfölj som är kopplad till en livförsäkring från 
SEB Life International som du tecknat. Eftersom du har 
en livförsäkring och inte äger tillgångarna direkt, har du 
möjlighet att utnyttja den fördelaktiga beskattning som 
gäller för livförsäkringar i Finland.  

Stora valmöjligheter
Med Asset Management Bond kan du eller en 
kapitalförvaltare, vald från vår lista med tillgängliga 
förvaltare, investera i en rad olika globala tillgångar 
inklusive fonder, noterade värdepapper och andra 
investeringar. SEB Life Internationals försäkringsfonder är 
också tillgängliga via Asset Management Bonden. 

Se dokumentet ”Tillåtna tillgångar och 
börstransaktioner” för det senaste tillgängliga utbudet av 
investeringsalternativ. Observera att utbudet kan ändras.

SEB Life International förbehåller sig rätten att vägra att 
investera i en viss tillgång. Se försäkringsvillkoren för 
detaljer.

Dödsfallsersättning
Asset Management Bond är en livförsäkring som betalas 
med en engångspremie och vid dödsfall utbetalas 
automatiskt 101% av försäkringens återköpsvärde 
exklusive eventuella avgifter för förtida återköp.

Hur fungerar Asset Management 
Bond?
De tillgångar som du väljer köps in och tilldelas en unik 
portfölj som är kopplad till en livförsäkring. SEB Life 
International eller din kapitalförvaltare, vald av dig från 
vårt utbud, tar hand om inköp, försäljning, värdering och 
avkastningsmottagning samt ombesörjer förvaring av 
de underliggande tillgångarna i denna unika portfölj. 
Tillgångarna måste följa våra riktlinjer för ”Tillåtna tillgångar 
och börstransationer” som kan komma att revideras. SEB Life 
International äger tillgångarna, men du äger försäkringen som 
är kopplad till portföljen. Från portföljen dras de avgifter som 
beskrivs i produktinformationen och försäkringsvillkoren.

Kan jag lösa in min Asset 
Management Bond?
Du kan få tillgång till ditt kapital när som helst genom 
att begära återköp av hela eller delar av din Asset 
Management Bond. Uttagsavgifter kan förekomma. 
Utbetalningar vid ett helt och partiellt återköp, inklusive 
regelbundna uttag, görs endast efter det att SEB Life 
International erhållit likvid från försäljningen av de 
underliggande tillgångarna. Alla tillgångar kan inte alltid 
återköpas.

Kan jag ansöka?
Asset Management Bond är tillgänglig för personer upp 
till 79 år samt företag. Asset Management följer under 
Finlands lagar. Alla ansökningar måste godkännas av SEB 
Life.

Hur ansöker jag om en Asset 
Management Bond?
När du har talat med din förmedlare behöver du bara fylla  
i och skicka in ett ansökningsformulär tillsammans med 
startinvesteringen och alla tillhörande dokument (inklusive 
vidimerad ID-kopia) som erfordras. Startinvesteringen 
kan ske i form av en elektronisk överföring. När din 
ansökan har godkänts och bearbetats utfärdas dina 
försäkringshandlingar.

De övergripande riskerna förknippade med investeringar 
i Asset Management Bond är beroende av de 
underliggande tillgångarna i försäkringen. Du bör se till 
att tillgångarna matchar din investeringsriskprofil och 
investeringshorisont. Ditt försäkringsvärde kan stiga eller 
sjunka, och som med alla investeringar kan du förlora din 
investerade premie.



Följande krävs för att en ansökan ska bli fullständig

• Ett ifyllt ansökningsformulär

• Startinvestering (via elektronisk överföring)

• Vidimerad understödjande dokumentation (vidimering kan göras av din försäkringsförmedlare)

• Eventuella tillhörande dokument som SEB Life International infordrar

Detta dokument ska läsas tillsammans med produktinformationen och försäkringsvillkor för Asset 

Management Bond.

Viktig checklista för sökande
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SEB Life International Assurance Company Designated Activity Company som verkar 
under namnet SEB Life International, står under tillsyn av Irlands centralbank. Registrerat 
i Republiken Irland. Bolagets säte: SEB Life International, Bloodstone Building, Riverside 
IV, Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irland. Registreringsnummer 218391. Historisk 
utveckling är inte någon garanti för framtida resultat. Värdet på dina placeringar kan
öka, men även minska. All information är korrekt på angivet datum augusti 2020 men 
innehållet kan komma att ändras.

Postadress: SEB Life International, 
Bloodstone Building, Riverside IV, Sir 
John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irland.       
Kundtjänst: +358 (0)800 9 0805 
(avgiftfritt nummer inom Finland). 
E-post: life.finland@seb.fi                                                                                            
Växel: +353 1 478 07 00
Fax: +353 1 487 07 04 

seb.ie


