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Handelsrichtlijnen en formulier voor handelsaanvraag

SEB Life International - Handelsrichtlijnen – Lees deze zorgvuldig

1.  Stuur de handelsinstructie naar dealing@seb.ie of per fax: +353 1 487 07 03. 
                                               

2. De sluitingstijd van transacties is 12:00 uur (Ierse tijd). Handelsinstructies worden 
geaccepteerd per e-mail en fax, als een ondertekend en gescand exemplaar van dit 
formulier is ontvangen. Het formulier moet zijn ondertekend door de polishouder of een 
bevoegde ondertekenaar.

 Alle transacties worden geplaatst op basis van een ”redelijke inspanning”. Ingevulde  
handelsinstructies worden alleen geaccepteerd wanneer er voldoende contanten in 
de polis aanwezig zijn. Onvolledig ingevulde instructies kunnen geweigerd worden of 
vertraging oplopen.

 Instructies voor het kopen van activa met een expiratiedatum (bijv. gestructureerde 
notes) moeten bij voorkeur ten minste 5 werkdagen voor de expiratiedatum worden 
ingediend.

 Details van de transacties zijn beschikbaar op de website van SEB Life International als 
de transactie is geplaatst. Contractnota’s zijn beschikbaar op de website na vereffening 
van de transactie.

3. Let op de volgende informatie ten aanzien van Op de beurs verhandelde effecten zoals 
aandelen en ETF’s.

 • Koop- en verkooporders mogen alleen in eenheden worden geïnstrueerd.

 •  Houd er rekening mee dat instructies voor deze effecten in contante bedragen zullen 
niet worden uitgevoerd en dit kan vertragingen veroorzaken.

 •  Prijslimietorders blijven geldige transacties tenzij er een ontbindingsbericht is 
ontvangen van de polishouder of als er 6 maanden voorbij zijn dan kan de order 
vervallen.

4. Zorg ervoor dat u een positief kassaldo behoudt in de polisvaluta van de 
contantenrekening om doorlopende kosten te voldoen en om te voorkomen dat een 
negatief kassaldo ontstaat.

5. SEB Life International is bevoegd om te handelen op basis van alle per fax of via 
e-mail ondertekende en gescande handelsinstructies. De polishouder aanvaardt alle 
risico’s in verband met ge-e-mailde gescande en gefaxte instructies, met inbegrip van 
verzendingsfouten en fouten ten aanzien van de bevoegdheid van de verzender. 

6.  Complexe activa zijn activa die door SEB Life International beschouwd worden als activa 
met structuren, kenmerken, risico’s en kosten die moeilijk te begrijpen en te beoordelen 
zijn. De liquiditeit vormt bij dit soort activa vaak een probleem, en bij vervroegde 
aflossing van een dergelijk actief is een aanzienlijk disagio waarschijnlijk. Activa van 
deze aard dienen uitsluitend gebruikt te worden als onderdeel van een gediversifieerde 
beleggingsportefeuille, en polishouders dienen er de tijd voor te nemen om ervoor te 
zorgen dat ze deze producten volledig begrijpen.

 Indien de Polishouder wenst te beleggen in non-retail activa zoals gestructureerde 
producten, fondsen voor ervaren beleggers en obligaties zonder goede 
beleggingskwaliteit, dan dienen de volledige gegevens van het actief, met inbegrip van 
informatie over het fonds en contactgegevens, aan SEB Life International te worden 
verstrekt voordat enige handelsinstructie kan worden geaccepteerd. Als deze gegevens 
niet zijn vertrekt, dan kan de instructie worden geweigerd of vertraging oplopen.

7. SEB Life International behoudt zich het recht voor belegging te weigeren in enig 
bijzonder actief. 

8. Raadpleeg het document “Toegelaten activa en beurzen” voor alle bijzonderheden van 
toegelaten activa.
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Email: dealing@seb.ie of Fax: +353 1 487 07 03
Merk op dat alle toepasselijke gegevens moeten zijn ingevuld opdat SEB Life International de instructie kan accepteren. Onvolledig ingevulde instructies kunnen worden geweigerd of vertraging 
oplopen.

Polisnummer Naam van de polishouder Instructie verzonden door (indien anders dan de polishouder):

Telefoon Fax

Trans-
actienr.

Voor elk EEN 
aankruisen

Aan- 
koop  

ISIN-code Valuta 
van het 
actief

Risico 
classificatie 

(1 laag - 7 hoog)

Transactiebedrag – a.u.b. niet meer dan EEN 
invullen (gebruik voor aandelen en ETF’s alleen het 

bedrag per deelbewijs)

Contante waarde
(vervalt naar valuta van ac-
tief, tenzij anders vermeld)

Bedrag per 
deelbewijs

 %  per  
deelbewijs

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Gelieve een activa te selecteren, welke zal worden aangewend om eventuele, toekomstige negatieve poliscontantenrekeningen aan te zuiveren: ______________________________________
*Als per PRIIPs KID of UCITS classificatie. Niet van toepassing op aandelen die automatisch worden geclassificeerd als ’hoog’.
Speciale handelsinstructies:

Opmerkingen: 1. SEB Life International zal handelen in op het actief gebaseerde valuta en opteren voor dividend in contanten indien van toepassing.
2. SEB Life International handelt aan de best mogelijke voorwaarden / geen provisie, maar voor sommige activa kunnen er niettemin initiële kosten of een aflossingsboete van toepassing zijn.

Ik begrijp dat mijn elektronische handtekening van deze documentatie hetzelfde juridische effect heeft voor de doeleinden van geldigheid, afdwingbaarheid en toelaatbaarheid als een originele handgeschreven 
handtekening en het bewijs is van mijn toestemming en intentie om wettelijk gebonden te zijn aan dit document.

Naam 1 in blokletters Naam 2 in bloklettersDatum dd/mm/jj

Ofwel Of

Datum dd/mm/jj

Polishouder 1 Handtekening / Bevoegde ondertekenaar Polishouder 2 Handtekening / Bevoegde ondertekenaar

SEB Life International Handelsinstructie & Verklaring van Goed Begrip

Polishouder Vermogensbeheerder/Erkende beleggingsadviseur     

Email
Contactgegevens voor vragen met betrekking tot deze instructie:

Volledige naam van het actief
(in voorkomend geval met aandelencategorie)

Ver- 
koop  
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Dit document is een belangrijk juridisch document. Mogelijk wilt u professioneel advies inwinnen voordat u het ondertekent.

Door dit formulier te ondertekenen bevestig ik dat:
Met betrekking tot informatie over de geselecteerde activa en het risico van beleggen: 
• Ik begrijp en voldoe aan de criteria die van toepassing zijn voor belegging in deze activa, met inbegrip van het minimumdeelname- en minimumbeleggingsniveau.
• Ik begrijp het beleggingsrisico verbonden aan de geselecteerde activa en dat ik een deel of al mijn belegde kapitaal zou kunnen verliezen.
• Ik heb de richtlijnen in dit formulier gelezen en begrepen. 

Met betrekking tot verantwoordelijkheden accepteer ik dat SEB Life International:
• niet verantwoordelijk is voor het rendement, de liquiditeit of de prestaties van deze activa
• geen beoordeling heeft gemaakt van de geschiktheid van de geselecteerde activa
• mij geen beleggingsadvies heeft gegeven en geen advies heeft gegeven over de fiscale gevolgen van het aanhouden van de geselecteerde activa. 

Met betrekking tot de geschiktheid:
• een geschiktheidbeoordeling op basis van een analyse van mijn kennis, ervaring en financiële situatie is uitgevoerd door mijn tussenpersoon en de geselecteerde activa of strategie zijn geschikt voor 

mijn beleggingsdoelstellingen, beleggingsrisicoprofiel en risicotolerantieniveaus
• op basis van de verstrekte en geanalyseerde informatie is mij redelijkerwijs aangetoond dat de voordelen van de switch (en) groter zijn dan de kosten.

Ik heb advies ontvangen met betrekking tot deze activa van mijn verzekeringstussenpersoon (naam van tussenpersoon / bedrijfsnaam) 

Ik heb alle relevante literatuur (bijv. Fondsinformatieblad enz.) met betrekking tot de in dit formulier geselecteerde activa ontvangen en gelezen; de literatuur was toereikend             Ja          Nee
om de geschiktheid van de activa te beoordelen, inclusief gegevens omtrent de risico’s en kosten verbonden aan deze activa. Ik begrijp deze informatie volledig en accepteer 
de risico’s die hieraan verbonden zijn.   

Ik bevestig dat de herziene activaselectie in overeenstemming blijft met mijn beleggingsdoelstellingen en risicotolerantie (inclusief tijdshorizon, risicovoorkeur,          Ja          Nee
beleggingsprofiel en doel).
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Acceptatie

PRIIPs KID Declaratie voor gestructureerde producten: 
Met betrekking tot alle gestructureerde producten die hierboven zijn geselecteerd, ik bevestig dat ik een kopie heb ontvangen van de PRIIPs KID van dit actief/deze activa van mijn adviseur. Ik begrijp dat dit 
document bevat wettelijk verplichte informatie om beleggers te helpen de aard, risico’s, kosten en potentiële winsten en verliezen van het actief te begrijpen. 

Ik begrijp dat mijn elektronische handtekening van deze documentatie hetzelfde juridische effect heeft voor de doeleinden van geldigheid, afdwingbaarheid en toelaatbaarheid als een originele 
handgeschreven handtekening en het bewijs is van mijn toestemming en intentie om wettelijk gebonden te zijn aan dit document.

SEB Life International HANDELSINSTRUCTIE & VERKLARING VAN GOED BEGRIP (vervolg)

Polisnummer

Polishouder 1 Naam in blokletters Polishouder 2 Naam in bloklettersDatum   dd/mm/jj

Contactgegevens voor vragen met betrekking tot dit formulier (e-mailadres/telefoonnummer)

Datum   dd/mm/jj

Polishouder 1 Handtekening Polishouder 2 Handtekening

 seb.ie

Postadres : SEB Life International, Bloodstone Building, Riverside IV, Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ierland.
Schakelbord : +353 1 487 07 00, E-mail ons:  sales@seb.ie     
SEB Life International Assurance Company Designated Activity Company handelend als SEB Life International, staat onder toezicht van de Centrale Bank Ierland. Geregistreerd in de Ierse Republiek. Maatschappelijke zetel: SEB Life International, Bloodstone 
Building, Riverside IV, Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ierland. Registratienummer: 218391. In het verleden behaalde prestaties vormen geen betrouwbare richtlijn voor de toekomst. De waarde van uw belegging kan zowel stijgen als dalen. 
Alle informatie is juist per december 2021 maar is onderhevig aan verandering.
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