
Ändringsblankett

Namn
1.  Försäkringstagare

Personsignum/FO-nummer

Försäkringsnummer

Person i politiskt utsatt ställning (PEP):
Ja, jag är en PEP

Ja, jag är släkt/nära medarbetare med en PEP

Ej PEP status

En person i politiskt utsatt ställning är en person 
som under de senaste 18 månaderna har haft 
en betydande offentlig ställning eller dennas 
familjemedlem eller känd medarbetare.

Om ’Ja’, ange orsak: (se Riktlinjer för åtgärder mot 
pennintvätt för exempel)

(a) PEPs befattning (t.ex. diplomat)

(b) Relation till PEP (t.ex. En själv, make, maka osv.)

Anställningsstatus (för privat sökande)

Anställd Egenföretagare Pensionär Studerande Arbetslös Annat

Om anställd eller egenföretagare, uppge:

Företagets namn Verksamhetsområde

Adress (bostad)

Ort

4.  Underskrift

Telefon arbetet Telefon bostad

Underskrift

Namnförtydligande

Datum

Jag godkänner att informationen gällande mitt hälsotillstånd och/eller funktionsnedsättning, som jag har försett SEB Life 
International med, kan komma att behandlas som underlag för min ansökan för förtida återköp av försäkringen samt för skatteskäl. 
Jag godkänner att SEB Life International innehar, behandlar och använder informationen ovan som beskrivs i försäkringsbolagets 
integritetspolicy, vilken jag har läst och förstått.

Bankens namn
2. Bankförbindelseuppgifter

Kontonummer

Kontorets telefonnummer

3.  Övriga meddelanden

Bankkontots land 
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Ref8132
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 2019 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


	SWE Print: 
	Clear: 
	Försäkringsnummer: 
	Namn: 
	PersonsignumFOnummer: 
	adress1: 
	Systselsattning: Off
	Om anställd eller egen företagare vänligen ange: 
	4a Företagets namn: 
	4b Typ av verksamhet: 
	11: 
	Person: Off

	11a Typ av politiskt uppdrag tex diplomat: 
	11b Relation till PEP tex jag själv makemaka förälder: 
	Bankens namn: 
	Kontorets telefonnummer: 
	4  Övriga meddelanden: 
	4 bankokit: 
	Ovriga meddelanden: 
	Ort, datum: 
	5 Date of Birth_2: 
	Telefon arbetet: 
	Telefon bostad: 
	SWEDEN Please Print then Sign5: X   Skriv ut och underteckna 
	namnfortydligande: 


