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Myy rahasto / rahaston numero

Henkilötunnus/Y-tunnusNimi
Vakuutuksenottaja / Vakuutettu 

Rahastonvaihto (SEB Life International-rahastolistalta).

Myydään Kaikki Rahastot Myynnistä saaduilla varoilla ostetaan (Ilmoittakaa SEB Life 
International- rahastolistalta rahastot, joihin haluatte sijoittaa)

Myytävien 
rahastojen 
jakauma %

Osta rahasto / rahaston numero

100%Rahastojakauma yhteensä 

Rahastojen ostot toteutetaan heti kun varat siirtyvät SEB Life Internationalille.
Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä. Rahasto-osuuksien arvo voi nousta ja laskea.  Sijoittaja ei välttämättä saa takaisin 
alkuperäistä sijoitustaan. Ulkomaisille markkinoille sijoitettavien varojen arvo voi nousta tai laskea myös valuuttakurssien muutoksista 
johtuen.  Rahastotiedotteet ja – säännöt saa tarvittaessa vakuutusvälittäjältä tai neuvonantajalta. 

100%

Vakuutuksenottajan allekirjoitus

PäiväysPaikka 

Allekirjoitus

Osoite Puhelinnumero

Postinumero ja -toimipaikka Sähköposti

Nimenselvennys

Ostettavien 
rahastojen 
jakauma %
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Unit Linked Sijoitusvakuutus
Rahastonvaihtolomake

Ref8194

Vakuutusnumero

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 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

Ymmärrän, että tällä dokumentilla olevalla sähköisellä allekirjoituksellani on sama lainvoimaisuus,  kuin alkuperäisellä käsin kirjoit-
etulla allekirjoituksellani, ja vahvistan sillä  suostumukseni sitoutua laillisesti vakuutusehtoihin.
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