
SEB Life International 

Placeringsskydd
För finska Portfolio Bond 
placeringsförsäkring och  
Asset Management Bond  
försäkringstagare

SEB Life International är ett ledande internationellt 
livförsäkringsbolag som är registrerat i Irland och som regleras 
enligt irländsk lagstiftning. Bolaget ägnar sig åt 
gränsöverskridande försäljning av försäkringsbaserade 
placeringsprodukter. Vi är ett helägt dotterbolag av SEB Pension 
& Försäkring AB, som hör till SEB-koncernen, en av de största 
finansiella koncernerna i Norden. SEB-koncernen är verksam 
globalt i cirka 20 länder och har mer än 4 miljoner kunder och 
cirka 15.500 anställda.

Du hittar mer information och vår ’Solvency and Financial 
Condition Report’ på  www.seb.ie. 

Om oss



En dynamisk lösning för arvsplanering
Utvecklat specifikt för att skydda värdet på din investering. Placeringsskyddet försäkrar att ersättningen som 
betalas ut till förmånstagarna inte är lägre än skyddets överenskomna belopp ifall av dödsfall då marknaden 
befinner sig i en lågkonjunktur. Denna lösning kan när som helst läggas till en ny eller en existerande försäkring. 
Placeringsskyddet kan kopplas till 90 %, 95 % eller 100 % av försäkringsvärdet vid Placeringsskyddets 
startdatum. Placeringsskyddet erbjuder dig möjligheten att skydda den av dig valda andelen av 
försäkringsvärdet som skydd för dödsfall. Denna kostnadseffektiva förmån anpassar sig alltid till det 
skyddsbelopp du valt för din försäkring.  

Placeringsskydd 

Placeringsskyddets 
ersättningsbelopp
Placeringsskyddet är en valbar förmån som är 
tillgänglig under vissa förutsättningar för nya och 
existerande finska Portfolio Bond 
placeringsförsäkringar och Asset Management Bond 
försäkringar. Ersättningsbeloppet består av det 
försäkringsvärde som överenskommits i 
Placeringsskyddet minskat med  försäkringens 
avgifter. Skyddet kan annulleras när som helst. 
Placeringsskyddets belopp (ifall det är i bruk) räknas 
löpande och betalas ut tillsammans med 
försäkringens värde i samband med utbetalning av 
dödsfallsersättning. 

Flexibilitet vid ökat skydd 
Det är möjligt att ansöka om en högre skyddsnivå 
jämfört med ditt försäkringsvärde då du ansöker om 
Placeringsskydd. Detta möjliggör för dig att göra nya 
tilläggsinvesteringar inom tre år utan att behöva 
skicka in ny hälsodeklaration.  

Vem kan ansöka?
Placeringsskydd kan ansökas till finska Portfolio Bond 
placeringsförsärkingar och Asset Management Bond 
försäkringar där den försäkrade är mellan 18 och 75 
år. Placeringsskyddets maximala belopp beror på den 
försäkrades ålder. 

Hur bestäms Placeringsskyddets 
avgifter?
SEB Life International beräknar avgifterna löpande 
baserat på ditt valda skyddsbelopp. 

Placeringsskyddets avgift beror på den försäkrades 
ålder, hälsotillstånd och det överenskomna 
skyddsbeloppet. Avgifterna avdras kvartalsvis från 
försäkringens värde.  
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Framför allt så debiteras du endast en avgift för Placeringsskyddet då försäkringens värde faller under det 
belopp du valt att skydda. Då försäkringens värde överskrider din valda skyddsnivå behövs inte 
Placeringsskyddet och därmed betalas ingen avgift för Placeringsskyddet. 



Fru Virtanen investerar 500.000€ i en försäkring. Hon är också den försäkrade och vill försäkra 
att hennes son ärver åtminstone detta belopp från försäkringen vid hennes död. Fru Virtanen 
väljer att skydda 100 % av försäkringens överenskomna värde och sätter Placeringsskyddets 
högsta ersättningsbelopp till 500.000€. Inga tilläggspremier eller återköp betalas till/ur 
försäkringen. Fru Virtanen dör under en period då marknaden befinner sig i lågkonjunktur då 
försäkringens värde är lägre än det ursprungliga investerade beloppet. På den försäkrades 
dödsdatum är försäkringens värde 450.000€ och därmed utgör ersättningen för skyddet 
50.000€. 

 Försäkringens värde:  450.000€ 
 Skyddets ersättning:    50.000€ 
 Dödsfallsersättning:  500.000€ 

Ersättningsbeloppet är försäkringens realiserade värde tillagt med skyddets ersättning minskat 
med obetalda avgifter. Om försäkringens faktiska värde efter realisering av placeringsobjekten 
är lägre än 500.000€ är ersättningen 500.000€ minskat med det faktiska värdet, i detta 
exempel 50.000€. 
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Viktigt att notera 
Placeringsskyddets avgift beror på en mängd 
olika faktorer så som den försäkrades ålder, 
hälsotillstånd och om man röker samt på det 
ständigt uträknade skyddets belopp i 
proportion till försäkringens värde. Den 
månatliga avgiften kan variera märkbart. 
Avgiftsraterna hittas i ‘Tilläggsvillkor för 
Placeringsskydd’.

Tilläggsinformation
Var god och se ‘Tilläggsvillkor för 
Placeringsskydd’ för ytterligare information.

Fru Virtanen investerar 500.000€ i en försäkring. Hon är också den försäkrade och vill försäkra
att hennes son ärver åtminstone detta belopp från försäkringen vid hennes död. Fru Virtanen
väljer att skydda 100 % av försäkringens överenskomna värde och sätter Placeringsskyddets 
högsta ersättningsbelopp till 500.000€. Inga tilläggspremier eller återköp betalas till/ur
försäkringen. Fru Virtanen dör under en period då marknaden befinner sig i lågkonjunktur då 
försäkringens värde är lägre än det ursprungliga investerade beloppet. På den försäkrades
dödsdatum är försäkringens värde 450.000€ och därmed utgör ersättningen för skyddet
50.000€. 

 Försäkringens värde:  450.000€ 
 Skyddets ersättning:    50.000€ 
 Dödsfallsersättning:  500.000€ 

Ersättningsbeloppet är försäkringens realiserade värde tillagt med skyddets ersättning minskat
med obetalda avgifter. Om försäkringens faktiska värde efter realisering av placeringsobjekten
är lägre än 500.000€ är ersättningen 500.000€ minskat med det faktiska värdet, i detta
exempel 50.000€. 

.

Exempel 



3
0

3
g-
0
1
-2
0
1
8

/W
ea

lt
hP

ro
te

ct
/B

ro
ch

/
Fi

nl
an

d/
Sw

ed
is

h

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

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 

seb.ie


