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1. Definitioner
’Administrationsavgift’ är den avgift som betalas till SEB Life 
International för administrationen av Försäkringen. 

’Ansökningsblankett’ är den ansökningsblankett för 
Försäkringen som undertecknats av Försäkringstagaren. 
 
’Depåkonto’ avser ett eller flera konton kopplade till 
Försäkringen, som SEB Life International upprätthåller 
inom auktoriserade Depåinstitut i EU och genom vilka 
Förmögenhetsförvaltaren är behörig att utföra transaktioner 
för SEB Life Internationals räkning i enlighet med 
Förmögenhetsförvaltningsavtal. 
 
’Depåinstitut’ avser ett finansiellt institut som gör det 
möjlighet att koppla en depå till en Försäkring. 
 
’Dödsfallsersättning’ avser 101 % av Återköpsvärdet. 
Dödsfallsersättning betalas ut då den Livförsäkrade som 
nämns i Försäkringsbrevet avlider. 

’Förfallodatum’ är den dag då den Livförsäkrade fyller 100 år. 

’Försäkring’ betyder försäkringsavtalet som har slutits mellan 
Försäkringstagaren och SEB Life International i enlighet med 
dessa Försäkringsvillkor och Försäkringsbrevet. 

’Försäkringsavgift’ avser den avgift som betalas till SEB Life 
International för förvaltningen av Försäkringen. 

’Försäkringsbrev’ avser det Försäkringsbrev som utfärdats 
av SEB Life International för Försäkringen, som innehåller 
försäkringsnummer och detaljerad information om 
Försäkringen. 

’Försäkringsdokument’ avser de dokument som utfärdats i 
förhållande till Försäkringen inklusive, men inte begränsat till 
Försäkringsvillkoren, Försäkringsbrevet, konfirmationsbreven 
och eventuella ändringar av dessa dokument 
 
’Försäkringstagare’ är den i Försäkringsbrevet som 
försäkringstagare angivna personen eller hans/hennes 
dödsbofördelare, förvaltare eller rättsinnehavare som 
har en laglig rätt att ta emot förmåner som betalas enligt 
Försäkringen. 

’Försäkringsvärde’ avser det sammanlaga värdet på 
Investeringarna och Likvidkontot på Försäkringens samtliga 
Depåkonton.
 
’Förmögenhetsförvaltning’ avser hanteringen av 
de Investeringar och Likvidkonto som förvaras vid 
en viss tidpunkt på det Depåkonto som är kopplat 
till Försäkringen och som avtalats i enlighet med 
Förmögenhetsförvaltningsavtal mellan SEB Life International 
och Förmögenhetsförvaltaren. 
 
’Förmögenhetsförvaltare’ avser ett företag som erbjuder 
förmögenhetsförvaltningstjänster som SEB Life International 
har Förmögenhetsförvaltningsavtal med. 
 
’Förmögenhetsförvaltningsavtal’ är ett avtal mellan SEB 
Life International och Förvaltaren, som avser hanteringen av 
Investeringarna på Depåkontot och Likvidkontot.  

’Inkomstskattelagen’ avser den finska inkomstskattelagen 
(30.12.1992/1535), i dess ändrade lydelse. 
 
’Investeringar’ avser en fondandel eller annat finansiellt 
instrument som finns på Depåkontot. 

 ’Investeringsavgift’ är den avgift som debiteras från 
Likvidkontot och betalas till SEB Life International enligt 
Försäkringsbrevet.

’Investeringsstrategi’ avser den strategi som valts av 
Försäkringstagaren och försäkringsförmedlaren för 
allokering av Investeringarna på Depåkontot.
 
’Likvidkonto’ avser kontot på Depåkontot som är kopplat till 
Försäkringen, där kontanter sätts in. 

’Livförsäkrad’ avser Försäkringstagaren som anges i 
Försäkringsbrevet, vars liv är täckt av försäkringsavtalet. 

 ’Premie’ avser en premiebetalning till Försäkringen genom 
en banköverföring eller en överföring av Försäkringstagarens 
befintliga Investeringar till Depåkontot. 

’Startdatum’ är startdatumet för avtalet som anges i 
Försäkringsbrev som tillhandahålls av SEB Life International, 
när Försäkringen har trätt i kraft. 

’SEB Life International’ avser SEB Life International 
Assurance Company Designated Activity Company, som 
driver verksamhet som SEB Life International, ett företag 
med begränsad ansvarighet som grundats under irländsk 
lagstiftning, med säte i Bloodstone Building, Riverside IV, Sir 
John Rogerson’s Quay, Dublin 2, D02 KF24, Irland. 

’Säker online portal’ avser den säkra online portalen 
som gjorts tillgänglig av SEB Life International genom 
vilken Försäkringstagaren kan logga in och få tillgång till 
försäkringsinformation; se över Försäkringsdokument och 
skicka in begäranden. 

’Tillåtna tillgångar och börstransaktioner’ avser reglerna för 
de värdepapper som SEB Life International accepterar som 
Investeringar för Depåkontot (och som SEB Life International 
kan komma att ändra och uppdatera från tid till annan). 

’Verifieringsdatum för Dödsfall’ betyder det datum då SEB 
Life International har verifierat den Livförsäkrades dödsfall 
(inklusive, men inte begränsat till, genom offentliga register 
som Myndigheten För Digitalisering och Befolkningsdata 
eller genom mottagandet av en bestyrkt kopia av den 
Livförsäkrades dödsfallsintyg). 

’Återköpsvärde’ är värdet av de realiserade Investeringarna 
och Likvidkontot, från vilket alla förmögenhetsförvaltnings- 
och depåavgifter och tillämpliga försäkringsavgifter har 
dragits av.  

2. Försäkring  
2.1 Förutsättningar 
Portfolio Bond Placeringsförsäkring är en livförsäkring 
av typen fondförsäkring med en engångsbetald 
Premie och Depåkonto(n). SEB Life International har ett 
konto hos Depåinstitut, där Förmögenhetsförvaltaren 
har rätt att genomföra transaktioner i enlighet med 
Förmögenhetsförvaltningsavtal. Försäkringen förfaller 
då Försäkringstagaren fyller 100 år, ifall den inte tidigare 
betalats ut till fullt belopp. Försäkringen är underkastad 
följande försäkringsvillkor (“Försäkringsvillkoren”). 
 
Ansökningsblanketten, Försäkringsvillkoren, 
Försäkringsbrevet och eventuella ändringar som godkänts 
till dessa dokument utgör grunden för försäkringsavtalet 
mellan SEB Life International och Försäkringstagaren. 
SEB Life International tecknar försäkringsavtalet baserat 
på den information som försäkringstagaren lämnat i 
Ansökningsblanketten. Om den lämnade informationen är 
ofullständig eller felaktig, eller om Försäkringstagaren har 
underlåtit att informera ett väsentligt faktum, kan SEB Life 
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International ändra de villkor som gäller för Försäkringen, de 
förmåner som ska betalas på grundval av Försäkringen, eller 
vägra att betala ersättningen. Om Försäkringstagaren inte 
accepterar ändringen av förmånerna och/eller tillämpliga 
villkor för Försäkringen, kan SEB Life International säga upp 
Försäkringen. Om Försäkringstagaren har handlat i ond tro 
när han lämnat information, binder Försäkringen inte SEB Life 
International.  
 
2.2 Påbörjning av Försäkringen  
Försäkringen anses vara i kraft när SEB Life International har: 
(i)    godkänt Ansökningsblanketten och alla andra relevanta 

dokument; 
(ii) öppnat ett Depåkonto och 
(iii) mottagit Premien. 

3. Premier 
3.1 Investering av Premien  
När SEB Life International har tagit emot Premien överförs 
beloppet som Försäkringstagaren har angett till det 
Depåinstitut som är kopplat till Försäkringen.
 
Förmögenhetsförvaltaren investerar Premierna i enlighet 
med Förmögenhetsförvaltningsavtal och regel för Tillåtna 
tillgångar och börstransaktioner som SEB Life International 
kan bedöma som acceptabla. Tillåtna tillgångar och 
börstransaktioner kan ändras och uppdateras från tid till 
annan och finns tillgängliga på seb.ie och på begäran från SEB 
Life International. 
 
3.2 SEB Life Internationals rätt att begära tilläggspremie  
SEB Life International kan kräva att Försäkringstagaren 
betalar tilläggspremie om: 
(i)   Investeringar kopplade till Försäkringens Depåkontot 

inte kan säljas när Försäkringsavgift förfaller; eller 
(ii)  Försäkringens Återköpsvärde är mindre än 5 000 euro. 
 
Tilläggspremien måste betalas inom en månad efter 
mottagandet av betalningsanmodan som skickats av SEB Life 
International. SEB Life International förbehåller sig rätten att 
säga upp Försäkringen om den begärda Premien inte betalas 
inom en månad. SEB Life International förbehåller sig även 
rätten att vägra att betala tilläggspremie till Försäkringen.  

4.   Förmögenhetsförvaltning och 
förvaring 

4.1 Förmögenhetsförvaltning 
SEB Life International har Förmögenhetsförvaltningsavtal 
med flera auktoriserade Förmögenhetsförvaltare. 
 
Försäkringstagaren måste välja en Förmögenhetsförvaltare 
från en lista av godkända Förmögenhetsförvaltare som 
upprätthålls av SEB Life International. Alla avtal och lika 
arrangemang med Förmögenhetsförvaltarna är direkt 
mellan SEB Life International och Förmögenhetsförvaltaren. 
Försäkringstagaren har inte rätt att ge instruktioner till 
Förmögenhetsförvaltaren eller på annat sätt påverka 
Förmögenhetsförvaltaren på något sätt. 
 
Om en viss Förmögenhetsförvaltare tas bort 
från listan av godkända Förmögenhetsförvaltare 
måste Försäkringstagaren skriftligen välja en ny 
Förmögenhetsförvaltare inom 14 dagar från SEB Life 
Internationals meddelande. Om Försäkringstagaren inte 
väljer en ny Förmögenhetsförvaltare inom 14 dagar kan SEB 
Life International utse en alternativ Förmögenhetsförvaltare. 

Försäkringstagaren och försäkringsförmedlare väljer 
tillsammans en lämplig Investeringsstrategi och 
överlämnar den till SEB Life International för prövning. Om 
strategin godkänns kommer Förmögenhetsförvaltaren 
att implementera den valda strategin på begäran av 
SEB Life International. SEB Life International ansvarar 
inte för lämpligheten eller produktiviteten hos den valda 
strategin. SEB Life International tillhandahåller ingen 
investeringsrådgivning. 
 
4.1.1 Depåförvaltning 
SEB Life International är den legala och faktiska ägaren 
av de Investeringar om är knutna till Försäkringen under 
Försäkringens löptid. 
 
Försäkringstagaren kan inte direkt eller genom tredje part; 
(i)    utöva kontroll över Investeringarna kopplade till 

Försäkringen; 
(ii)  ge instruktioner angående överföring och leverans av de 

Investeringar som är kopplade till Försäkringen; 
(iii)  fatta beslut rörande nyttjanderätten, äganderätten 

eller äganderätten till de Investeringar som är knutna till 
Försäkringen; 

(iv)  delta eller rösta i bolagsstämman angående 
Investeringar som är knutna till Försäkringen; 

(v)  pantsätta Investeringarna på Depåkontot 
(Försäkringstagaren kan pantsätta sina rättigheter 
baserat på Försäkringen). 

 
4.1.2. Tillåtna Investeringar 
Om placering har gjorts otillåten, eller om en ändring 
har gjorts i den Tillåtna tillgångar och börstransaktioner, 
förbehåller sig SEB Life International rätten att likvidera 
Investeringarna. 
 
Oavsett Tillåtna tillgångar och börstransaktioner, har SEB Life 
International rätt att inte acceptera föreslagna Investeringar 
eller att överge Investeringarna utan att behöva motivera sitt 
beslut. 
 
Detta kan till exempel hända (men inte bara) i följande 
situationer; 
(i)   SEB Life International anser att en Investering kan vara 

skadliga för SEB Life International eller Försäkringen; 
(ii)  SEB Life International anser att en Investering har 

potential att skada SEB Life Internationals rykte; 
(iii)  SEB Life International anser att sitt innehav i ett enskilt 

företag är för stort; 
(iv)  SEB Life International anser att det är nödvändigt att 

följa sanktioner eller antiterroriståtgärder. 
 
SEB Life International ansvarar inte för några förluster som 
uppstår till följd av att Investeringar avvisas eller förverkligas. 
 
4.2 Förvaring 
SEB Life International har avtal med flera auktoriserade 
Depåinstitut. 
 
Försäkringstagaren måste välja ett Depåinstitut från listan 
över godkända förvaringsinstitut som är tillgänglig för SEB 
Life International. Alla överenskommelser och arrangemang 
med Depåinstitut är direkt mellan SEB Life International 
och Depåinstitutet. Försäkringstagaren har inte rätt att ge 
instruktioner till Depåinstitut. 
 
Om ett Depåinstitut tas bort från listan över godkända 
Depåinstitut, kommer SEB Life International att meddela 
Försäkringstagaren. I detta fall måste Försäkringstagaren 
skriftligen välja ett ny Depåinstitut inom 14 dagar från SEB 
Life Internationals meddelande. Om SEB Life International 
inte får ett nytt Depåinstitut från Försäkringstagaren inom 14 
dagar, kan SEB Life International namnge ett Depåinstitut. 
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5. Värdebesked 
Försäkringens värdering och ytterligare information om 
Försäkringen kan nås genom den Säkra online portalen eller 
genom att ladda ner SEB Life Internationals mobil-app. från 
Google Play Store eller Apple App Store.  

SEB Life International kommer att varje år lämna en årlig 
värdebesked till Försäkringstagaren. 

6. Avgifter
6.1 Försäkringsavgifter 
De avgifter som är direkt relaterade till Försäkringen 
presenteras nedan och beskrivs i mer detalj i 
Försäkringsbrevet. Betalningar debiteras i efterhand från 
Likvidkonto. Investeringarna säljs vid behov om saldot på 
Likvidkontot inte räcker till för att täcka betalningarna till 
SEB Life International. Förmögenhetsförvaltaren bestämmer 
vilka Investeringar som säljs. Om Investeringar som förvaras 
inom Försäkringen inte kan säljas kan SEB Life International 
be Försäkringstagaren om ytterligare Premie för att täcka de 
ackumulerade avgifterna.

6.1.1 Administrationsavgift 
Administrationsavgiften baserar sig på värdet på 
Försäkringen årligen och avdras kvartalsvis.
 
6.1.2 Försäkringsavgift 
Försäkringsavgiften anges i Försäkringsbrevet. Avgiften dras 
kvartalsvis från Likvidkonto. Försäkringsavgiften kan justeras 
enligt det irländska konsumentprisindexet. 
 
6.1.3 Investeringssavgift 
Investeringsavgiften är högst 2% per år i tre år baserat 
på värdet av erhållna Premier och dras kvartalsvis från 
Likvidkontot. 
 
6.2 Övriga avgifter 
Depå-, Förmögenhetsförvaltnings- och 
fondförvaltningsavgifter betalas inte till SEB Life International 
och anges därför inte i Försäkringsbrevet. Investeringar säljs 
vid behov om saldot på Likvidkontot inte räcker för att täcka 
de avgifter som är skyldiga Förmögenhetsförvaltaren eller 
Depåinstitutet. Förmögenhetsförvaltaren bestämmer vilka 
Investeringar som säljs. Om de Investeringar som förvaras 
i Försäkringen inte kan säljas kan Försäkringstagaren bli 
ombedd att betala en ytterligare Premie för att täcka de 
upplupna avgifterna. 
 
6.2.1 Förmögenhetsförvaltningsavgifter
Förmögenhetsförvaltningsavgifter betalas till 
Förmögenhetsförvaltaren och som debiterar dem från 
Likvidkonto. Förmögenhetsförvaltningsavgifter redovisas för 
Försäkringstagaren i en årlig avgift- och kostnadsrapporten.  
 
6.2.2 Depåavgift 
Depåavgifter betalas till Depåinstitutet som debiterar 
dem från Likvidkontot. Depåavgifter redovisas för 
Försäkringstagaren i en årlig avgift-och kostnadsrapport.  
 
6.2.3 Fondförvaltningsavgifter 
Fondförvaltare kan ta ut avgifter för fonderna. Dessa 
avgifter återspeglas i fondernas noterade pris. 
Fondförvaltningsavgifterna redovisas i den årliga avgift -och 
kostnadsrapporten. 

7. Återköp 
Försäkringstagaren kan begära ett helt eller partiellt återköp 
av Försäkringen genom att skicka in en återköpsblankett. 
 
Om Försäkringen återköps helt eller partiellt inom 12 
månader från Försäkringens Startdatum kommer en avgift 
motsvarande 1% att debiteras från återköpsbeloppet. 

Om Försäkringen helåterköpts innan Investeringsavgiften 
har betalats i sin helhet, kommer den återstående 
Investeringsavgiften att dras av från återköpsbeloppet. 
 
Om Försäkringen är investerad i illikvida Investeringar 
förbehåller sig SEB Life International rätten att skjuta upp 
återköpet eller utbetalning av Dödsfallsersättning antingen 
helt eller delvis, tills dess att Investeringarna kan likvideras. 
 
7.1 Lägsta Försäkringsvärde 
Det bör alltid finnas ett värde på minst 5000 euro i 
Försäkringen efter ett delåterköp. Om värdet på Försäkringen 
understiger 5 000 euro har SEB Life International rätt att 
säga upp Försäkringen. 

8. Nominering av förmånstagare  
Försäkringstagaren kan välja att nominera förmånstagare 
som mottar förmånerna av Försäkringen vid den 
Livförsäkrades dödsfall. Försäkringstagaren kan ändra 
nomineringen av förmånstagare. Alla nomineringar gällande 
förmånstagare måste skickas till SEB Life International i ett 
format som är godkänt för SEB Life International.  
 
Efter godkännandet av ett giltigt anspråk, kommer SEB 
Life International att betala eventuella Dödsfallsersättning 
till förmånstagaren. En sådan betalning frigör SEB Life 
International från sina skyldigheter enligt Försäkringen. 

9. Dödsfallsersättning 
Försäkringen kommer att upphöra vid Verifieringsdatum för 
Dödsfall. Efter Verifieringsdatum för Dödsfall kommer SEB 
Life International att börja handlägga Dödsfallsersättningen 
och likvidering av samtliga Investeringar (om möjligt). 

Ingen avgift för tidiga återköp kommer att dras från 
Dödsfallsersättningen.

Utbetalning av Dödsfallsersättning kräver att SEB Life 
International har mottagit och godkänt följande: 
(i)   Bevis på ett giltigt och obestritt anspråk; 
(ii)  En ifylld och giltig Ansökan för dödsfallsersättning 

-formulär; 
(iii)  förklaring av rätten att kräva Dödsfallsersättning. 

9.1 Begränsning 
Enligt lagen om försäkringsavtal (543/1994) upphör rätten 
till utbetalning av försäkringsersättning ett år efter den dag 
då den skadelidande fick kännedom om möjligheten att få 
ersättning och i vart fall senast tio år efter dagen på vilken 
försäkringsfallet inträffade. 

10. Express begränsning 
Om den Livförsäkrade avlider i självmord inom ett år från 
Försäkringens Startdatum, ansvarar SEB Life International 
inte för någon betalning som överstiger Återköpsvärdet av 
Försäkringen. 
 

11. Försäkringens löptid 
På Förfallodatum löses Investeringarna på Depåkontot in på 
nästa möjliga handels dag. Det förfallovärde som betalas ut 
är Försäkringsvärdet, efter avdrag av ackumulerade Premier 
och avgifter. Försäkringen upphör efter Förfallodatum.  
Om Försäkringen har investerat i illikvida Investeringar på 
Förfallodatum förbehåller sig SEB Life International rätten att 
skjuta upp utbetalningen helt eller delvis tills Investeringarna 
kan säljas.
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12. Beskattning av Försäkring 
Informationen som presenteras i detta avsnitt ”Beskattning 
av Försäkring” är baserad på SEB Life Internationals 
tolkning av gällande skattelagstiftning och praxis i Finland. 
SEB Life International tar inget ansvar för tolkningen 
av tillämplig skattelagstiftning eller dess efterföljande 
ändringar. SEB Life International tillhandahåller inte 
skatte- eller placeringsrådgivning, Försäkringstagaren 
bör skaffa oberoende skatterådgivning och rådfråga sin 
försäkringsrådgivare eller skatterådgivare för alla frågor som 
rör beskattning. 
 
Vid ett partiellt eller helt återköp av Försäkringen, ifall 
kraven i 34 och 35 § Inkomstskattelagen uppfylls, kommer 
återköpen att bli föremål för beskattning av överlåtelsevinst 
i proportion till de vinster som gjorts på Försäkringen vid 
tidpunkten av återköpen. 

För de som är skatteskyldiga till Finland, kommer SEB 
Life International att dra av skatten på de realiserade 
kapitalinkomsterna till den lägre skattesatsen och 
rapportera skatten som betalats på återköpen till de finska 
skattemyndigheterna. Försäkringstagarna är ansvariga för 
betalning av eventuella ytterligare skatter vid den högre 
skattesatsen där deras personliga vinster på inbetalningar 
överstiger skattesatsen. 

Ändringar av det Depåkonto som är kopplat till Försäkringen 
är inte skattepliktiga transaktioner om de inte innebär 
betalning från Försäkringen. Om det inte finns någon vinst i 
Försäkringen vid återköpstidpunkten dras inte skatter från 
återköpsbeloppet. 
 
12.1 Dödsfallsersättning 
När Dödsfallsersättningen betalas ut till den Livförsäkrades 
närmaste anhöriga tillkommer arvsskatt på utbetalningen. 
 
När Dödsfallsersättningen betalas ut till annan än den 
Livförsäkrades närmaste anhöriga, beskattas hela 
utbetalningen som kapitalinkomst. 
 
SEB Life International drar inte av skatter från 
Dödsfallsersättningen. I enlighet med sina skyldigheter 
rapporterar SEB Life International de finska 
skattemyndigheterna om mottagaren av Dödsfallsersättning. 
 

13. Uppsägning av Försäkring 
Försäkringstagaren har rätt att säga upp Försäkringen 
inom 30 dagar efter att ha mottagit Försäkringsbrevet 
och Försäkringsvillkoren.  Meddelande om en begäran att 
säga upp Försäkringen ska skickas skriftligt till SEB Life 
International. Efter mottagandet av en giltig begäran om 
uppsägning återbetalar SEB Life International den betalda 
Premien. Avgifter dras inte av från Försäkringen om 
uppsägningen sker inom 30 dagar.
 
Om försäljningspriset för Investeringarna är högre än 
den betalda Premien vid återbetalningen, återbetalas 
endast det belopp som motsvarar den betalda Premien till 
Försäkringstagaren. Om försäljningspriset för Investeringarna 
är lägre än den betalda Premien vid tidpunkten för 
återbetalningen kommer endast det belopp som motsvarar 
försäljningspriset för Investeringarna att återbetalas till 
Försäkringstagaren. 

14. Ansvarsbegränsning  
14.1 Force majeure 
SEB Life International är inte ansvarigt för en sådan skada 
som uppkommer till följd av lagstiftningen, myndighetsåtgärd 
eller -föreskrift, krigshändelse eller terrorhandling eller 
någon annan liknande omständighet. SEB Life International 
är inte heller ansvarigt för en skada som uppkommer till följd 
av strejk, blockad, bojkott eller lockout, även om SEB Life 
International självt vidtar eller är föremål för någon sådan 
konfliktåtgärd. 
 
14.2 Felaktig eller ofullständig information 
Enligt den finska Försäkringsavtalslagen (543/1994) ska 
Försäkringstagaren och den Livförsäkrade på begäran av 
försäkringsbolaget lämna all information som kan vara 
relevant vid bedömningen av beviljande, förlängning eller 
förnyelse av Försäkringen. 
 
Om Försäkringstagaren tillhandahåller felaktig eller 
ofullständig information och SEB Life International betalar 
Dödsfallsersättningen baserat på felaktig eller ofullständig 
information, är SEB Life International inte ansvariga gentemot 
förmånstagarna. 
 
14.3 Bedrägeri 
Om Försäkringstagaren har i första hand handlat bedrägligt, 
ohederligt eller på ett som annars kan anses opassande blir 
försäkringsavtalet ogiltigt. SEB Life Internationals ansvar är 
begränsat till ett belopp som motsvarar försäkringsavtalets 
Återköpsvärde. 

14.4 Falsk information i andra transaktioner 
Om Försäkringstagaren eller Livförsäkrade uppsåtligen eller 
av oaktsamhet lämnar felaktiga eller ofullständiga uppgifter 
gäller följande: 
(i)   Om SEB Life International hade känt till de faktiska 

omständigheterna och inte skulle ha ingått ett 
försäkringsavtal med Försäkringstagaren till följd av 
detta, är SEB Life Internationals ansvar begränsad till ett 
belopp som motsvarar Försäkringens Återköpsvärde.

(ii)  Om SEB Life International, med kännedom om de 
faktiska omständigheterna, fortfarande hade ingått ett 
försäkringsavtal med Försäkringstagaren, men med en 
högre Premie eller på andra villkor än de som avtalats 
i avtalet, är SEB Life Internationals ansvar begränsat 
till vad överenskommen Premie och/eller tillämpade 
Försäkringsvillkor skulle ha berättigat till, om de faktiska 
omständigheterna varit kända. Om SEB Life International 
inte har tecknat återförsäkring, som annars borde ha 
tecknats, minskas ansvaret i motsvarande mån. Premier 
som betalats under försäkringstiden återbetalas inte. 

 
14.5 Oriktiga uppgifter i försäkringstransaktionen 
Om den Livförsäkrade eller annan sökande av 
försäkringsersättning före eller efter försäkringsfallet 
uppsåtligen eller av oaktsamhet har lämnat oriktiga uppgifter, 
eller underlåtit att lämna eller undanhålla uppgifter som är 
av betydelse vid bedömningen av hans eller hennes rätt till 
försäkringsförmån, kan beloppet av ersättningen minskas 
med ett belopp som SEB Life International anser vara rimligt. 
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14.6 Försäkringsgivarens ersättningsskyldighet 
SEB Life International ansvarar inte för Depåinstitutets 
vårdslöshet i sina transaktioner eller för skador som 
kan orsakas av vårdslöshet eller handlingar från 
Förmögenhetsförvaltarna. SEB Life International ansvarar 
inte för några konsekvenser relaterade till insolvens hos den 
eller de valda Depåinstituten eller andra omständigheter 
som kan påverka värdet av tillgångarna på Försäkringens 
Investeringar eller Likvidkonto eller svårigheter att realisera 
Investeringarna eller ta ut medel. 

SEB Life International tillhandahåller ingen 
placeringsrådgivning och ger inga garantier om lämpligheten 
eller tillförlitligheten hos Förmögenförvaltaren eller 
Depåinstitutet. 
 
SEB Life International tar inte ansvar för avkastningen 
av de underliggande Investeringarna och inte heller för 
Förmögenhetsförvaltarens eller någon annan part relaterade 
till driften av kontot. 
 

15.  Tillämplig lagstiftning och ändringar 
av Försäkringen 

Försäkringen är utfärdad av SEB Life International i Irland 
och reglerad av finländsk lagstiftning. SEB Life International 
kan göra ändringar i villkoren och i Försäkringen om det finns 
särskilda skäl för en ändring på grund av förändringar i den 
allmänna skadeutvecklingen eller räntenivån och innehållet 
i försäkringsavtalet inte väsentligt ändras jämfört med det 
ursprungliga försäkringsavtalet. SEB Life International kan 
även göra mindre ändringar i villkoren som inte påverkar 
huvudinnehållet i försäkringsavtalet. SEB Life International 
ska skicka ett meddelande till Försäkringstagaren via den 
Säkra online portalen eller på ett annat sätt som anger hur 
Försäkringsvillkoren har ändrats samt Försäkringstagarens 
rättigheter i förhållande till ändringen. 
 

16. Elektroniska signaturer 
Elektroniska signaturer av alla dokument i samband 
med Försäkringen har samma rättsliga verkan som en 
ursprungligen för handskriven underskrift och är ett bevis på 
Försäkringstagarens samtycke och avsikt att vara juridiskt 
bunden på samma sätt. 

17. Förfrågningar och klagomål 
Om du har vilka som helst bekymmer angående den service 
du har fått eller bekymmer angående din Försäkring, vänligen 
kontakta din förmedlare eller SEB Life International. 
 
Förvaltningen av Försäkringens Investeringar regleras 
av ett avtal mellan Förmögenhetsförvaltaren och 
SEB Life International. Klagomål relaterade till 
förmögenhetsförvaltningstjänsten måste riktas till SEB Life 
International. 
 
SEB Life International Bloodstone Building, 
Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, D02 KF24, Irland 
E-post: life.finland@seb.fi 
 
Om du inte är nöjd med lösningen av ditt ärende kan du lämna 
in ett klagomål till din försäkringsförmedlare eller SEB Life 
International. Om klagomålet inte löses på det sätt du vill kan 
du vända dig till Försäkringsnämnden (FINE) eller domstolen. 
 
Försäkring och finansiell rådgivning/Insurance Board (FINE) 
Porkkalankatu 1 
00180 Helsingfors 
tel. +358 9 6850 120 
www.fine.fi 
 
FINEs försäkrings- och finansiella rådgivning ger kunderna 
oberoende råd och instruktioner kostnadsfritt. FINEs 
försäkringsnämnd kan ge lösningar på tvister, vilka är 
rekommendationer till sin natur. FINE utreder inte pågående 
eller behandlade tvister i konsumenttvistnämnden eller 
domstol. 
 
Om du bestämmer dig för att ta ärendet till Helsingfors 
tingsrätt eller tingsrätten i din bosättningsort i Finland, måste 
överklagandet lämnas in inom tre år efter att du har fått 
besked om det slutliga beslutet av din försäkringsförmedlare 
eller SEB Life International. 

Bilaga 1 
Fasta gränser 

Minsta Försäkringsvärde  5 000 euro

Minsta tilläggspremien  10 000 euro

Minsta partiella återköp  5 000 euro
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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 mars 2023 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 
E-post: life.finland@seb.fi
Växel: +353 1 478 07 00

seb.ie


