
Om oss
SEB Life International Assurance Company Designated Activity Company, 
med handelsnamnet SEB Life International, är ett livförsäkringsbolag som 
ägnar sig åt gränsöverskridande försäljning av försäkringsbaserade 
investeringsprodukter enligt EU:s tredje livförsäkringsdirektiv. SEB Life 
International har specialiserat sig på skräddarsydda EU-försäkringsavtal 
och erbjuder specialanpassade lösningar som även passar komplexa 
investeringsbehov.

SEB Life International är en del av SEB Group, en av de största bank- och 
livförsäkringskoncernerna i norra Europa. Mer information om SEB Life 
International, och vår ‘Solvency and Financial Condition Report’, finns på 
www.seb.ie.

SEB Group har erbjudit sina kunder finansiella tjänster i över 160 år. 
Entreprenörskap, långsiktiga relationer och ett internationellt synsätt är 
några av de många egenskaper som har gjort SEB så framgångsrikt. 
Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns 
representerat i ett 20-tal länder runt om i världen.

Läs mer om SEB på www.seb.ie.
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Placeringsförsäkringar har använts i Europa 
i flera årtionden. De är verktyg som kan 
användas av enskilda kunder och familjer för 
långsiktig, skattemässigt effektiv investering och 
finansplanering.

Ett stort urval fonder att investera i
SEB Life International erbjuder ett antal olika externt 
förvaltade fonder. Avkastningen på din försäkring beror 
på värdeutvecklingen av de investeringsobjekt som har 
valts till försäkringen.

Skattemässigt effektivt och 
lätthanterat
När fonder köps och säljs inom försäkringen, blir du 
inte skyldig att betala skatt på överlåtelsevinsten. 
Vid hel- och delåterköp beskattas ackumulerad vinst 
proportionellt. Det kommer att vara möjligt att göra 
avdrag mot  förluster vid uppsägning av kontraktet 
mot andra kapitalvinster.

Det är enkelt att hantera investeringarna 
eftersom alla transaktioner syns på en rapport. 
Du kan även se värdekalkylerna i anknytning till 
placeringsförsäkringen när som helst via vår säkra 
onlinetjänst på www.seb.ie.

Framtidsplanering, säkerhet och 
personlig integritet
Placeringsförsäkringen är ett verktyg avsett 
att säkra din och din familjs finansiella stabilitet. 
Du har möjligheten att överföra tillgångarna 
till framtida generationer med hjälp av flexibel 
förmånstagarutnämning.

Flexibilitet
Du kan när som helst

• Byta allokeringen av de fonder som är knutna till   
     din försäkring

• Betala tilläggspremier till din försäkring

• Återköpa din försäkring helt eller delvis

Försäkringsavtalet kan även pantsättas för att ta  
ett lån.

Se försäkringsvillkoren för mer information. Om du 
vill ha mer information om investeringsalternativen 
kan du kontakta din försäkringsmäklare eller SEB Life 
International.

Viktiga fakta
Vad är en placeringsförsäkring?
En placeringsförsäkring är en fondanknuten 
livförsäkringsprodukt med engångspremie enligt finsk 
lag.

Placeringsförsäkringen erbjuder dig ett urval 
externt förvaltade fonder som SEB Life International 
tillhandahåller . 

Värdet på din placeringsförsäkring  fastställs enligt 
värdeutvecklingen av de fonder som du har valt och 
knutit till din försäkring. Värdet på försäkringen kan öka 
och minska beroende på fondernas värdeutveckling.

SEB Life International äger de underliggande 
tillgångarna, medan försäkringstagaren äger 
försäkringen, vars värde är knutet till värdet hos de 
underliggande tillgångarna.

Försäkringen är en produkt som syftar till att få värdet 
på din investering att växa på medellång eller lång sikt.

Vilka fördelar har en 
placeringsförsäkring?
En placeringsförsäkring är ett bekvämt sätt att 
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kombinera olika fonder i en enkel struktur, en 
livförsäkringsprodukt. Ur skattesynpunkt kan det 
vara gynnsamt för dig att äga dina investeringar i 
en placeringsförsäkring. Diskutera detta med din 
försäkringsmäklare. 

Vilka minimibelopp måste investeras?
Lägsta engångspremie för placeringsförsäkringen 
är 10 000 €. Tilläggsinvesteringar kan göras 
när som helst, dock minst 1 000 € per tillfälle. 
Om försäkringsvärdet underskrider 1 000 € 
förbehåller sig SEB Life International rätten att 
återköpa din försäkring, såvida du inte vill göra en 
tilläggsinvestering för att höja försäkringsvärdet till 
miniminivån.

Vilka avgifter tillkommer?
Avgifter beräknas och tas ut varje månad 
i efterskott. Följande avgifter tillämpas på  
placeringsförsäkringen:

Etableringsavgift  
Under de fem första åren, räknat från 
inbetalningen av premien, uppgår 
etableringsavgiften till 1,50 % per år av 
försäkringsvärdet eller av själva premien om den 
är större.

Årlig avgift 
En årlig avgift på 1,25 % av försäkringsvärdet plus 
en fast avgift på 36 € per år. 

Kan jag göra återköp från min 
placeringsförsäkring?
Ja, du kan när som helst återköpa din försäkring. 
Om du gör delåterköp får värdet på din 
försäkring inte sjunka under 1 000 €. Det minsta 
uttagsbeloppet är 1 000 €. Under de fem första 
åren efter premiebetalningen kommer återstående 
grundläggande avgifter att tas ut vid återköp.

Vad är dödsfallsersättningen?
Om den försäkrade dör, uppgår den 
dödsfallsersättning som betalas ut från försäkringen 
till 101 % av återköpsvärdet. 

Kan jag utnämna förmånstagare?
Ja, du kan utnämna förmånstagare. De utnämnda 
förmånstagarna kan ändras när som helst genom att 
SEB Life International meddelas skriftligen. 

Om inga förmånstagare utnämns kommer 
dödsfallsersättningen att betalas ut till den 
försäkrades dödsbo.

Beskattning av försäkringar
Vi utgår ifrån att skatteavdrag eller andra 
skatteförmåner inte gäller för premier som betalas in 
under våra försäkringsavtal, eftersom dessa premier 
betraktas som investeringar snarare än avdragsgilla 
utgifter.

Förändringar av de underliggande fonderna i 
försäkringen utlöser ingen beskattningsbar inkomst. 
När försäkringen återköps helt eller delvis kommer 

den att beskattas propotionellt i förhållande till de 
kapitalvinster som uppstått i försäkringen fram t.o.m. 
tidpunkten för avslut. 

I händelse av den livförsäkrades död, omfattas 
dödsfallsersättningen av arvsskatt när beloppet 
betalas ut till den livförsäkrades nära anhöriga som 
är uppsatta som förmånstagare. Som nära anhörig 
räknas bl.a. föräldrar, make/maka, barn och barnbarn.  
Om livförsäkringsersättningen betalas ut till någon 
annan än nära anhöriga, är hela ersättningen 
underställd kapitalinkomstskatt.

SEB Life International verkställer 
förskottsinnehållning på betalningar rörande återköp 
som utgör beskattningsbar kapitalinkomst och 
underrättar skattemyndigheterna om mottagarna 
och beloppen.

Informationen ovan baseras på SEB Life 
Internationals uppfattning av den aktuella 
skattelagstiftningen och skattepraxis i Finland. SEB 
Life International har bildat sig denna uppfattning 
efter bästa förmåga, men kan inte åläggas ansvar 
för sin tolkning av finsk skattelagstiftning eller 
eventuella förändringar som införs vid senare 
datum. Vi rekommenderar att investeraren söker 
rådgivning för sin egen personliga situation av en 
expert eftersom SEB Life International inte erbjuder 
skatterådgivning till enskilda investerare. Dessutom 
vill vi betona att försäkringstagaren/förmånstagaren 
är ensam ansvarig för försäkringens eventuella 
skattekonsekvenser och att SEB Life International 
inte accepterar att ta något ansvar inom detta 
område.

Samtliga försäkringar rapporteras till Irländska 
myndigheter i enlighet med EU direktivet DAC6. DAC6 
arrangemangs ID finns tillgängligt på  
www.seb.ie.

Kan jag annullera försäkringen?
Du kan annullera försäkringen inom en period på 
30 dagar från och med det datum då du anses ha 
erhållit försäkringshandlingarna. Beslutet att an-
nullera försäkringen måste meddelas SEB Life 
International skriftligen senast den trettionde dagen 
efter det att försäkringstagaren anses ha erhållit 
försäkringshandlingarna. När en giltig begäran att 
annullera försäkringen har gjorts betalar SEB Life 
International tillbaka den premie som har betalats in 
under förutsättning att värdet på den underliggande 
investeringen inte har minskat. I detta fall betalar SEB 
Life International tillbaka premien med avdrag för ett 
belopp som motsvarar värdeminskningen.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar 
för denna produkt
Försäkringen är en depåförsäkring och det är den 
placeringsberättigade i försäkringen som själv väljer 
i vilka finansiella instrument försäkringskapitalet 
ska placeras. Försäkringsbolaget har inte begränsat 
utbudet av finansiella instrument med hänsyn 
till hållbarhetsrisker mot bakgrund av typen 
av försäkring och att försäkringsbolaget inte 
beslutar om var investeringar ska ske. Med en 
hållbarhetsrisk avses miljörelaterade, sociala eller 
styrningsrelaterade händelser eller förhållanden som 
kan ha en negativ inverkan på investeringens värde.



Gå ut på nätet!
För mer information se
www.seb.ie
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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 2021 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


