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Tilläggsvillkor för 
Placeringsskydd
För Portfolio Bond 
Placeringsförsäkring

ersättning omfattas av åldersrelaterade gränser och bedömning 
av försäkringsrisken. 

‘Placeringsskyddets startdatum’ anges i bekräftelsen av 
Placeringsskyddets godkännande och utgör det datum då 
skyddet träder ikraft.

‘Höjning av avgift’ innebär en procentuell ökning av skyddets 
avgift baserat på risker som identifierats vid bedömningen av 
försäkringsrisken. 

‘Placeringsskyddets högsta ersättningsbelopp’ är det belopp som 
angetts i bekräftelsen av Placeringsskyddets godkännande som 
det högsta beloppet som betalas ut utöver försäkringsvärdet vid 
den försäkrades dödsfall. 

‘Skyddets procent’ innebär proportionen av skyddets belopp som 
kommer att skyddas, ifall Placeringsskyddet har valts. Detta är 
angett i bekräftelsen av Placeringsskyddets godkännande. 

’Återköpsvärde’ innebär försäkringens värde minskat med 
eventuell återköpsavgift samt upplupna avgifter och andra 
utgifter i anknytning till försäkringen.

3. Placeringsskyddsalternativet 
Skyddet är en valbar tilläggsersättning som betalas ut utöver 
återköpsvärdet vid den försäkrades dödsfall. Skyddet kan 
läggas till försäkringen när som helst. Accepterandet av risken 
omfattas av SEB Life Internationals standarder vid bedömning av 
försäkringsrisken. 

På basis av bedömningen av försäkringsrisken, kan SEB Life 
International välja att: 

1. Introduktion 
Tillsammans ändrar dessa Tilläggsvillkor för Placeringsskydd 
(‘tilläggsvillkor’), ansökningsformuläret samt dokumentet 
’Bekräftelse av Placeringsskyddets godkännande’ försäkringen 
som denna förmån har lagts till. Dessa tilläggsvillkor bör läsas 
tillsammans med försäkringens allmänna villkor. 

2. Definitioner
Där det finns skillnader mellan de nedanstående definitionerna 
och definitionerna i de allmänna villkoren är det de nedanstående 
definitionerna som råder. 

‘Placeringsskydd’, härefter också kallat ‘skyddet’, innebär 
det valbara skyddet såsom framgår ur bekräftelsen av 
Placeringsskyddets godkännande. 

‘Skyddets belopp’ är den lägsta önskade dödsfallsersättningen 
från vilket skyddets ersättning räknas ut ifall skyddet har valts. 
Skyddets belopp anges i bekräftelsen av Placeringsskyddets 
godkännande. Från början är det försäkringsvärdet vid skyddets 
startdatum multiplicerat med det valda skyddets procent. 
Beloppet är inte garanterat. 

‘Dödsfallsersättning’: Då försäkringsvärdet är lägre än skyddets 
belopp utgör dödsfallsersättningen 100 % av återköpsvärdet 
tillagt med skyddets ersättning. Då försäkringsvärdet är högre 
än skyddets belopp tillämpas dödsfallsersättningen på 101 
% av återköpsvärdet (dock så att högst 25.000 euro läggs till 
återköpsvärdet). Dödsfallsersättningen betalas ut vid den, i 
försäkringsvillkoren specificerade, försäkrades dödsfall. 

‘Placeringsskyddets ersättning’ utgör beloppet som betalas ut 
utöver återköpsvärdet vid den försäkrades dödsfall. Skyddets 
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7.2. Delåterköp 
Skyddets belopp nedsätts i proportion till försäkringens 
värdeminskning efter utbetalning av delåterköp. Skyddets 
högsta ersättningsbelopp nedsätts inte som följd av utbetalt 
delåterköp.  

Ifall försäkringsvärdet sjunker under det minsta tillåtna 
försäkringsvärdet efter utbetalning av delåterköp har SEB 
Life International rätt att avsluta skyddet. Omedelbart 
från datumet då skyddet avslutas, ändras den tillämpade 
dödsfallsersättningen på försäkringen till 101 % av 
återköpsvärdet (dock så att högst 25.000 euro läggs till 
återköpsvärdet). 

7.3. Helåterköp 
Då SEB Life International mottagit en ansökan om helåterköp 
avslutar SEB Life International skyddet omedelbart. Ingen 
ytterligare ersättning betalas ut från skyddet och försäkringen 
upphör i och med helåterköpet. 

För tydlighetens skull stadgas det att ifall SEB Life International 
tar emot en begäran om helåterköp och den försäkrade avlider 
innan utbetalning skett tillkommer ingen dödsfallsersättning.

7.4. Ansökan om ändringar i Placeringsskyddet 
Försäkringstagaren kan när som helst ansöka om en ändring 
i skyddets procent eller i skyddets högsta ersättningsbelopp. 
Ansökan om att sänka skyddets procent eller skyddets högsta 
ersättningsbelopp verkställs då ansökan mottagits. Ifall 
försäkringstagaren ansöker om att höja skyddets procent eller 
skyddets högsta ersättningsbelopp måste en bedömning av 
försäkringsrisk göras innan SEB Life International kan godkänna 
höjningen. Efter att SEB Life International gjort en bedömning av 
försäkringsrisken, kan SEB Life International välja att: 

• godkänna ansökan; 
• godkänna ansökan med ytterligare villkor (så som höjning av 

avgift); eller 
• avslå ansökan. 

7.5. Annullering av Placeringsskyddet 
Försäkringstagaren kan när som helst annullera skyddet. SEB 
Life International avslutar skyddet då en skriftlig instruktion om 
att göra så mottagits. Då annulleringsansökan godkänts ändras 
den tillämpade dödsfallsersättningen på försäkringen till 101 
% av återköpsvärdet (dock så att högst 25.000 euro läggs till 
återköpsvärdet). 

Vid ansökning för att återinföra skyddet måste en ny bedömning 
av försäkringsrisk göras. 

7.6. Förändringar i försäkringsvärdet 
Förändringar i försäkringsvärdet kan höja skyddets belopp 
beroende på hur stor del kunden har valt att skydda. 
Om försäkringsvärdet sjunker under det minsta tillåtna 
försäkringsbeloppet, förbehåller SEB Life International rätten att 
upphäva skyddet omedelbart.   

7.6.1. Alternativet ‘skydd för initialvärdet’ 
Ändringar i försäkringsvärdet påverkar inte skyddets belopp 
(med undantag för tilläggspremier och återköp i enlighet med 7.1 
“Tilläggspremie”, 7.2 “Delåterköp” och 7.3 “Helåterköp”). 

7.6.2. Alternativet ‘skydd för högsta värdet’ 
SEB Life International ser över skyddets belopp efter 
försäkringens månatliga värdering. Ifall försäkringsvärdet 
går upp ökar skyddets belopp i proportion med försäkringens 
värdeökning. Skyddets belopp förblir det samma ifall 
försäkringsvärdet har sjunkit eller förblivit oförändrat.  

• godkänna ansökan; 
• godkänna ansökan med ytterligare villkor (så som höjning av 

avgift); eller 
• avslå ansökan. 

Ifall SEB Life International avslår ansökan kommer den 
tillämpade dödsfallsersättningen att förbli 101 % (dock så att 
högst 25.000 euro läggs till återköpsvärdet) av återköpsvärdet. 

4. Skyddets belopp  
Vid alternativet ‘skydd för initialvärdet’ är skyddets belopp 
försäkringsvärdet vid skyddets startdatum multiplicerat med 
skyddets procent. Med ’försäkringsvärde’ menas det totala 
värdet av andelar som finns i försäkringen. Skyddets belopp 
framgår ur bekräftelsen av Placeringsskyddets godkännande.

Vid alternativet ‘skydd för högsta värdet’ (ifall tillämpligt) är 
skyddets belopp det högsta värdet som försäkringen nått medan 
skyddet varit ikraft multiplicerat med skyddets procent. 

Vid båda alternativen kan skyddets belopp påverkas av 
tilläggspremier eller återköp. Se 7. “Händelser som påverkar 
skyddet”. 

Skyddets procent är proportionen av det skydd som begärs på 
det valda skyddsalternativet. Då en skyddsprocent under 100 
% väljs bär kunden risken vid värdeminskning av försäkringens 
ursprungliga värde.  

5. Placeringsskyddets högsta 
ersättningsbelopp 
Försäkringen omfattas av skyddets högsta ersättningsbelopp, 
vilket är det högsta beloppet som kan betalas utöver 
återköpsvärdet vid den försäkrades dödsfall. Beloppet anges i 
bekräftelsen av Placeringsskyddets godkännande och omfattas 
av SEB Life Internationals begränsningar och godkännande. 

6. Beräkning av Placeringsskyddets 
ersättning 
Skyddets ersättning utgör det belopp som betalas utöver 
återköpsvärdet vid den försäkrades dödsfall.  

SEB Life International räknar ut löpande skyddets ersättning. 
Skyddets ersättning gäller ifall försäkringsvärdet faller 
under skyddets belopp. Det beräknas genom att subtrahera 
försäkringsvärdet från skyddets belopp. Skyddets ersättning 
täcker inte obetalda avgifter.

Om det beräknade beloppet är större än skyddets högsta 
ersättningsbelopp, gäller skyddets högsta ersättningsbelopp. 
Dessutom kan åldersrelaterade gränser tillämpas enligt 7.7 
“Åldersrelaterade gränser”. 

Den slutliga beräkningen av skyddets ersättning sker vid den 
försäkrades dödsfall. Se 10 ”Skyddets ersättning vid dödsfall” 

7. Händelser som påverkar 
Placeringsskyddet 
7.1. Tilläggspremie 
Efter insättning av tilläggspremie höjs skyddets belopp med 
beloppet av tilläggspremien multiplicerat med skyddets procent.  

Insättning av tilläggspremie höjer inte skyddets högsta 
ersättningsbelopp som tillämpas på försäkringen. 
Om försäkringstagaren önskar höja skyddets högsta 
ersättningsbelopp efter insättning av tilläggspremie måste en 
ny bedömning av försäkringsrisk göras. Se 7.4 ”Ansökan om 
ändringar i skyddet”.
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7.7. Åldersrelaterade gränser 
7.7.1. Alternativet ‘skydd för initialvärdet’ 
Utöver skyddets högsta ersättningsbelopp omfattas skyddet 
dessutom av en maximal procent av skyddets belopp. Från ålder 
86 omfattas skyddets ersättning av maximalt 50 % av skyddets 
belopp (och inte mera än skyddets högsta ersättningsbelopp som 
angivits i bekräftelsen av Placeringsskyddets godkännande). 

7.7.2. Alternativet ‘skydd för högsta värdet’ 
Skyddets högsta ersättningsbelopp som en procentandel av 
skyddets belopp minskar med 5 % per år från ålder 75 till 93. 
Från ålder 93 framåt är skyddets högsta ersättningsbelopp som 
en procentandel av skyddets belopp 10 %.

8. Avgifter för Placeringsskyddet
Ifall försäkringstagaren väljer att lägga till ett skydd till 
försäkringen kommer SEB Life International att tillämpa en 
skyddsavgift. 

Skyddsavgiften beräknas av skyddets ersättning, skyddets 
avgiftsrat och på basis av den eventuella höjningen av avgiften 
för skyddet. Avgiften beräknas samt ackumuleras löpande 
och debiteras i slutet på varje kalenderkvartal. Ifall skyddets 
ersättning är noll, upptas ingen avgift.  

Avgiftsraten stiger med den försäkrades ålder. Se Bilaga 1 – 
Skyddets avgiftsrater. 

9. Otillräcklig likviditet 
Det är på försäkringstagarens och förmögenhetsförvaltarens 
ansvar att se till att det finns tillräckligt med likvida medel i 
försäkringen för att täcka avgifter då de förfaller till betalning.  
SEB Life International förbehåller sig rätten att avsluta skyddet 
ifall det inte finns tillräckligt med likvida medel för att täcka 
avgifterna inom sex månader från att avgiften förfallit. 

10. Placeringsskyddets ersättning vid 
dödsfall
Vid den försäkrades dödsfall betalar SEB Life International ut 
dödsfallsersättningen förutsatt att en ifylld och tillfredsställande 
ansökan om dödsfallsersättning mottagits (utbetalning sker 
senast en månad, eller vid senare tidpunkt då det eller de 
finansiella instrumentet/en är möjliga att omsätta). Skyddets 
slutliga ersättning beräknas per den försäkrades dödsdatum 
efter att SEB Life International har mottagit information om 
dödsfallet samt dödsbevis. 

I de fall där försäkringsvärdet är lägre än skyddets belopp är 
dödsfallsersättningen 100 % av återköpsvärdet tillagt med 
skyddets ersättning. I de fall där försäkringsvärdet är högre 
än skyddets belopp tillämpas dödsfallersättningen på 101 
% av återköpsvärdet (dock så att högst 25.000 euro läggs till 
återköpsvärdet). Förmånstagarna bär risken för ändringar i 
försäkringsvärdet som sker mellan beräkningen av skyddets 
slutliga ersättning och utbetalningen av dödsfallsersättningen. 

I de fall där någon eller alla tillgångar av försäkringen är illikvida 
eller annars inte går att sälja, förbehåller SEB Life International 
sig rätten att använda det senast tillgängliga pris för de här 
tillgångarna för att kunna beräkna skyddets ersättning vid 
tiden för dödsfallet. SEB Life International kan också skjuta upp 
utbetalningen, endera i sin helhet eller delvis, tills det är möjligt 
att realisera tillgångarna. Efter att dödsfallsersättningen har 
utbetalats avslutas försäkringen och inga ytterligare ersättningar 
kommer att utbetalas enligt kontraktet. 

SEB Life International är inte skyldigt att hitta en köpare för 
försäkringens tillgångar. Vid tillämpningen av detta avsnitt 
och om tillämpliga behörighetsregler tillåter, kan SEB Life 
International, om det uppstår svårigheter i att sälja tillgångarna 
under försäkringen, istället välja att överföra tillgångarna till 
försäkringens förmånstagare efter avdrag för externa kostnader, 
skatter, och andra avgifter som orsakas åt SEB Life International 
i samband med en sådan överföring och därmed avsluta de 
resterande andelarna av försäkringen. 

11. Restriktioner
Ifall den försäkrade begår självmord inom ett år från skyddets 
startdatum är SEB Life International inte skyldigt att betala ut 
ersättning som överstiger återköpsvärdet.
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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 
januari 2018 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 
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Bilaga 1

Skyddets avgiftsrater

18 -20 0,0296% 60 0,4141% 

21 0,0296% 61 0,4649% 

22 0,0296% 62 0,5171% 

23 0,0318% 63 0,5776% 

24 0,0352% 64 0,6488% 

25 0,0374% 65 0,7309% 

26 0,0397% 66 0,8250% 

27 0,0410% 67 0,9454% 

28 0,0422% 68 1,0765% 

29 0,0436% 69 1,2209% 

30 0,0474% 70 1,3679% 

31 0,0474% 71 1,5349% 

32 0,0475% 72 1,7380% 

33 0,0487% 73 1,9625% 

34 0,0512% 74 2,2122% 

35 0,0538% 75 2,4799% 

36 0,0563% 76 2,7822% 

37 0,0600% 77 3,1192% 

38 0,0625% 78 3,5362% 

39 0,0662% 79 4,0001% 

40 0,0712% 80 4,5251% 

41 0,0749% 81 5,0774% 

42 0,0797% 82 5,6992% 

43 0,0846% 83 6,3997% 

44 0,0906% 84 7,1742% 

45 0,0980% 85 8,0014% 

46 0,1066% 86 8,8726% 

47 0,1140% 87 9,8143% 

48 0,1237% 88 10,8559% 

49 0,1358% 89 12,0119% 

50 0,1493% 90 13,2913% 

51 0,1640% 91 14,8466% 

52 0,1774% 92 16,7441% 

53 0,1955% 93 18,9090% 

54 0,2150% 94 21,3847% 

55 0,2393% 95 24,2209% 

56  0,2672% 96 27,4760% 

57 0,2976% 97 31,2208% 

58 0,3317% 98 35,5399% 

59 0,3704% 99 40,5340% 

Ålder  Procentuell avgift        Fortsätter    
  av skyddets     
 ersättning  


