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SEB Life Internationalin kaupankäyntiohjeet – Lue huolellisesti

1. Lähetä kaupankäyntiohjeet osoitteeseen dealing@seb.ie tai faksaa ne 
numeroon: +353 1 487 07 03.

2. Kaupankäynnin lopetusaika on klo 12.00 (Irlannin aikaa). Kaupankäyntiohjeet  
hyväksytään sähköpostitse ja faksilla, jolloin vastaanotetaan allekirjoitettu ja 
skannattu kopio tästä lomakkeesta. Lomakkeen on oltava vakuutuksenottajan tai 
tai hyväksytyn henkilön allekirjoittama.

Kaikki kaupat tehdään ”kohtuullinen yritys” -periaatteella. Hyväksymme valmiit   
kaupankäyntiohjeet vain, kun vakuutuksessa on käytettävissä riittävästi varoja.  
Puutteelliset kaupankäyntiohjeet voidaan hylätä tai niiden käsittely voi viivästyä.

Suosittelemme lähettämään tietyn toteutuspäivän sijoituskohteiden (kuten   
johdannaisinstrumentit) osto-ohjeet viimeistään 5 työpäivää ennen kyseistä   
toteutuspäivää.

Yksityiskohtaiset tiedot kaupoista on esillä SEB Life Internationalin verkkosivulla, 
kun kauppa on tehty. Sopimusasiakirjat ovat esillä verkkosivulla kaupan 
tilittämisen jälkeen.

3. Huomaa seuraavat pörssilistattujen arvopapereiden, kuten osakkeiden ja ETF:ien, 
kauppoja koskevat tiedot: 

•  Osto- ja myyntitoimeksiannot voidaan ohjeistaa vain kappalemääräisinä. 

•  Käteismääräisinä ohjeistettuja toimeksiantoja ei toteuteta ja tämä voi  
 aiheuttaa viivästyksiä. 

•  Hintarajaan sidotut toimeksiannot säilyvät voimassa olevina sopimuksina,   
 jollei vakuutuksenottajalta tule peruutusilmoitusta tai kaupat saatetaan  
 perua, kun toimeksiannosta on kulunut yli 6 kuukautta.

4. Varmista, että vakuutussopimuksen valuutan mukaisella käteistilillä on kaiken 
aikaa katetta, jotta juoksevat kulut voidaan maksaa ja miinussaldon syntyminen 
välttää.

5. SEB Life Internationalilla on oikeus toimia sähköpostitse tai faksilla toimitettujen  
allekirjoitettujen ja skannattujen kaupankäyntiohjeiden perusteella. Kaikki 
sähköpostitse, skannaamalla ja faksilla toimitettuihin ohjeisiin liittyvät riskit, kuten 
lähetysvirheiden riski ja lähettäjän toimivaltaisuus, ovat vakuutuksenottajan 
vastuulla. 

6. SEB Life International pitää monimutkaisina sijoituskohteina sellaisia tuotteita, 
joihin liittyy struktuureita, ominaisuuksia tai kuluja, jotka on vaikea ymmärtää ja 
arvioida. Tämäntyyppisillä sijoituskohteilla voi usein ilmetä likviditeettiongelmia ja 
ennenaikaiseen lunastukseen voi liittyä merkittävä arvonalennus. Tämäntyyppisiä 
sijoituskohteita tulisi käyttää vain osana monipuolista sijoitussalkkua ja 
vakuutuksenottajien tulisi varmistaa, että he ovat täysin ymmärtäneet kyseiset 
sijoituskohteet.

Mikäli vakuutuksenottaja haluaa sijoittaa muille kuin yksityissijoittajille 
suunnattuihin kohteisiin, kuten strukturoituihin tuotteisiin, ammattimaisiin 
sijoitusrahastoihin tai sijoituskelvottomaan luokkaan kuuluviin obligaatioihin, 
tulee SEB Life Internationalille toimittaa sijoituskohteen täydelliset tiedot, 
mukaan lukien rahastoesite sekä yhteystiedot, ennen kuin kaupankäyntiohjeita 
voidaan hyväksyä. Mikäli näitä tietoja ei toimiteta, ohjeet voidaan hylätä tai niiden 
käsittely voi viivästyä.

7. SEB Life International pidättää oikeuden kieltäytyä sijoittamasta johonkin tiettyyn  
sijoituskohteeseen.

8. Katso “Hyväksytyt sijoituskohteet ja pörssit” -asiakirjasta yksityiskohtaiset tiedot 
sallituista sijoituskohteista.

Kaupankäyntiohjeet ja -lomake  
(Vakuutuksenottajan valinnan mukaisesti)
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Sähköposti: dealing@seb.ie tai faksi: +353 1 487 07 03

Huomaa, että kaikki tarvittavat tiedot on täytettävä, jotta SEB Life International voi hyväksyä kaupankäyntiohjeen. Puutteelliset kaupankäyntiohjeet voidaan hylätä tai niiden käsittely voi viivästyä.

Vakuutusnumero Vakuutuksen ottajan nimi Kaupankäyntiohjeen lähettäjä (jos muu kuin vakuutuksenottaja):

Sähköpostiosoite
Yhteystiedot tätä ohjetta koskevia kyselyitä varten:

Kaupan 
nro.

Valitse YKSI 
vaihtoehto

Osto  Myynti

Sijoituskohteen koko nimi 
(ilmoita tarvittaessa myös osuuslaji)

ISIN-Koodi Sijoituskoh-
teen valuutta

Riskiluokitus* 
(1 matala - 7 korkea) 

Kaupan summa – täytä vain YKSI
(osakkeet, käytä vain yksikkömäärää)

Käteisarvo(ellei toisin 
mainita, oletusarvona on 
sijoituskohteen valuutta)

Yksikkömäärä  Yksikkö 
%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Valitse sijoituskohde, josta vakuutuksen mahdollinen negatiivinen käteissaldo voidaan kattaa: ________________________________________

*PRIIP KID tai UCITS luokituksen mukaisesti. Ei sovelleta osakkeisiin, joissa riskiluokitus määritellään automaattisesti korkeaksi.

Erityiset kaupankäyntiohjeet:
 

  
Huomautus:  1.   SEB Life International käy kauppaa sijoituskohteen mukaisessa valuutassa ja valitsee tarvittaessa käteisosinko vaihtoehdon. 
  2.  SEB Life International käy kauppaa täyden alennuksen / välityspalkkiottomuuden periaatteella, mutta joihinkin varoihin saatetaan silti soveltaa alkusuoritusta tai lunastussakkoa.
 Ymmärrän, että tällä dokumentilla olevalla sähköisellä allekirjoituksellani on sama lainvoimaisuus, kuin alkuperäisellä käsin kirjoitetulla allekirjoituksellani, ja vahvistan sillä suostumukseni sitoutua 
laillisesti tähän lomakkeeseen.

Nimenselvennys (1) Nimenselvennys (2)Päiväys pp/kk/vv

Joko Tai

Päiväys pp/kk/vv

Vakuutuksenottajan 1 allekirjoitus / valtuutettu Vakuutuksenottajan 2 allekirjoitus / valtuutettu

SEB Life International kaupankäyntilomake ja hyväksymislausunto

Vakuutuksenottaja                                              Varainhoitaja / säännöstelty sijoitusneuvoja     

Puhelin Faksi
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Tämä dokumentti on tärkeä laillinen dokumentti, ja sinun kannattaa kysyä neuvoa neuvonantajaltasi ennen kuin allekirjoitat sen.

Allekirjoittamalla tämän lomakkeen vahvistan, että:

Liittyen tietoihin koskien valittuja sijoituskohteita ja sijoituksen riskiä: 
• Ymmärrän ja täytän tarvittavat kriteerit sijoittaakseni valittuihin kohteisiin, mukaan lukien minimiosuudet ja minimisijoitustason
• Ymmärrän valittuihin kohteisiin liittyvän sijoitusriskin ja sen, että voin menettää osan tai koko sijoittamani pääoman
• Olen lukenut ja ymmärtänyt tällä lomakkeella annetut ohjeet. 

Vastuuseen liittyen hyväksyn, että SEB Life International: 
• Ei ole vastuussa näiden sijoituskohteiden tuotosta, likviditeetistä tai kehityksestä
• Ei ole tehnyt arviointia valittujen kohteiden soveltuvuudesta 
• Ei ole tarjonnut minulle sijoitusneuvontaa tai neuvoja liittyen valittujen kohteiden veroseuraamuksiin. 

Soveltuvuuteen liittyen: 
• Vakuutusvälittäjäni on suorittanut soveltuvuusarvioinnin, joka perustuu analyysiin tietämyksestäni, kokemuksestani ja taloudellisesta tilanteestani, ja valitut sijoituskohteet ja strategia ovat 

sijoitustavoitteisiini, sijoittaja-riskiprofiiliini ja riskinsietotasooni soveltuvia
• Annettuihin tietoihin ja analyysiin perustuen minulle on kohtuullisesti osoitettu, että vaihdon (vaihtojen) edut ovat suuremmat kuin kulut.

Olen saanut vakuutusvälittäjältäni  neuvontaa näihin sijoituskohteisiin liittyen (välittäjän nimi/yrityksen nimi) 

Olen vastaanottanut ja lukenut kaiken asiaankuuluvan materiaalin (kuten rahastoesitteen jne.) liittyen tällä lomakkeella valittuihin sijoituskohteisiin; materiaali oli riitävän kattava                       Kyllä             Ei 
sijoituskohteiden soveltuvuuden arvioimiseksi, mukaan lukien tiedot sijoituskohteiden riskeihin ja kuluihin liittyen. Ymmärrän materiaalit täysin sekä hyväksyn riskit.   

Vakuutan, että päivitetty sijoituskohdevalikoima säilyy linjassa sijoitustavoitteideni ja riskinsietokykyni kanssa (mukaan lukien aikahorisontti, riskimieltymys, sijoitusprofiili ja tarkoitus).           Kyllä             Ei
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HYVÄKSYNTÄ

Strukturoitujen tuotteiden PRIIPs KID –lausunto:
Vahvistan, että olen vastaanottanut neuvonantajaltani kopion PRIIPs KID –asiakirjasta kaikille lomakkeella mainituille strukturoiduille tuotteille. Ymmärrän, että asiakirja sisältää lain edellyttämät tiedot 
sijoituskohteesta, jotta sijoittaja ymmärtäisi sen luonteen, riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot.

SEB Life International kaupankäyntilomake ja hyväksymislausunto (jatkuu)

Vakuutusnumero

Vakuutuksenottajan 1 nimenselvennys Vakuutuksenottajan 2 nimenselvennys Päiväys   pp/kk/vv

Yhteystiedot tätä lomaketta koskevia kyselyitä varten (sähköpostiosoite/puhelinnumero)

Päiväys   pp/kk/vv

Vakuutuksenottajan 1 allekirjoitus Vakuutuksenottajan 2 allekirjoitus 

Ymmärrän, että tällä dokumentilla olevalla sähköisellä allekirjoituksellani on sama lainvoimaisuus,  kuin alkuperäisellä käsin kirjoitetulla allekirjoituksellani, ja vahvistan sillä suostumukseni sitoutua 
laillisesti tähän lomakkeeseen.

 seb.ie

Postiosoite:  SEB Life International, Bloodstone Building, Riverside IV, Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlanti 
Asiakaspalvelu: +358 (0)800 9 0805, Sähköposti: life.finland@seb.fi, Vaihde: +353 1 487 07 00    
Nimellä SEB Life International kauppaa käyvän SEB Life International Assurance Company Designated Activity Company toimintaa säätelee Irlannin keskuspankki. Rekisteröity Irlannin tasavallassa. Rekisteröity toimisto: SEB Life International, Bloodstone Building, 
Riverside IV, Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlanti. Rekisteröintinumero 218391.  Historiallinen kehitys ei ole luotettava osoitus tulevasta kehityksestä. Sijoituksen arvo voi laskea tai nousta. Tietojen oikeellisuus perustuu joulukuu 2021 tilanteeseen. Oikeus 
muutoksiin pidätetään. 
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