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Sälj fond/fondnummer

Personbeteckning/FO-nummerNamn 

Försäkringstagare/Försäkrad  

Byte av nuvarande fondinnehav (enligt SEB Life International fondutbud).

Sälj hela mitt fondinnehav För försäljningslikviden vill jag köpa (Ange nedan vilka fonder 
du önskar placera i enligt SEB Life International fondutbud)

Fördelning Köp fond/fondnummer

100%Vald fördelning totalt 
Fondköp utförs så fort likvida medel kommit SEB Life International tillhanda.

Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelar kan både stiga och falla och det är inte säkert att du kan få tillbaka det 
insatta kapitalet. För fonder som placerar på utländska marknader kan förändringar i valutakurserna få värdet på fonden att stiga eller falla. Faktablad och 
informationsbroschyr med fullständiga fondbestämmelser kan fås via din försäkringsrådgivare/försäkringsmäklare.
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Fördelning

100%

Försäkringstagarens namnteckning

DatumOrt

Underskrift 

Adress Telefonnummer

Postnummer och ort E-post

Namnförtydligande

Unit Linked Placeringsförsäkring 
Fondbyte

Ref8195

Försäkringsnummer

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

Jag är införstådd med att min elektroniska underskrift av detta dokument har samma rättsliga effekt som en underskrift i original 
och är ett bevis på mitt samtycke och avsikt att vara juridiskt bunden till försäkringsvillkoren.
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