
• Om denna återköpsförfrågan förändrar omständigheterna för dig rek-
ommenderar SEB Life International att du gör en lämplighetsbedömn-
ing av produkten tillsammans med ditt ombud.

• Försäkringsnummer kan innehålla 9-12 siffror, utan bindestreck.
• Texta med versaler i hela formuläret

�

Återköpsformulär
Helt eller partiellt återköp

Försäkringstagare 1 Försäkringstagare 2
1.  Efternamn (eller namn på företag)   1.  Efternamn 

2. Förnamn 2. Förnamn3. Titel

6. Person-/Organisationsnummer 6. Person-/Organisationsnummer

9. E-postadress 9. E-postadress

10.Telefonnummer 10.Telefonnummer

A.  Personuppgifter

3. Titel

5. Adress (bostad/registrerad) 5. Adress (bostad)

8. Skattenummer (om skatterättslig hemvist är annan än Finland) (om  
 inget nummer finns, ange anledningen - ifall det finns flera, använd  
 separat papper)

8. Skattenummer (om skatterättslig hemvist är annan än Finland) (om   
 inget nummer finns, ange anledningen - ifall det finns flera, använd   
 separat papper)

7. Skatterättslig hemvist (ifall det finns flera, använd separat papper) 7. Skatterättslig hemvist (ifall det finns flera, använd separat papper) 

Försäkringsnummer

Ref8071

4. Anställningsstatus (för privat försäkringstagare)

Anställd Egen företagare Pensionär Studerande

Arbetslös Övriga

Om anställd eller egenföretagare, uppge:

4(a) Yrke/titel

4(c) Verksamhetsområde

11. 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)

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

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

4. Anställningsstatus (för privat försäkringstagare)

Anställd Egen företagare Pensionär Studerande

Arbetslös Övriga

Om anställd eller egenföretagare, uppge:

4(a) Yrke/titel

4(c) Verksamhetsområde

11. 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)

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

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

4(b) Företagets namn 4(b) Företagets namn



E.  Intyganden

Namn på tillgångar

B1     Helt återköp         

B2     Partiellt återköp   Ange belopp

     Kluster (om tillämpligt)  
                
Obs!  •  Återbetalningsbeloppet måste anges i försäkringsvalutan
 •  I försäkringsvillkoren för den aktuella produkten finns information om

• minsta tillåtna partiella återköpsbelopp
• eventuella avgifter i samband med återköpet

 •  Vid helt återköp upphör försäkringen

B. Detaljerad information om återköpet

Anledning till återköpet

C. Tillgångar vars andelar ska återköpas (gäller endast portföljprodukter)
Tillgångens 

valuta
Belopp (i försäk-

ringsvalutan) Antal

Obs!  •  Om fondportföljen innefattar svårlikviderade tillgångar förbehåller sig bolaget rätten att uppskjuta återköpet, helt eller   
  delvis, tills det är möjligt att avyttra tillgångarna ifråga
 •  Överföring av värdepapper med återköp är inte tillåten

D.  Betalningsinformation
Vänligen gör inbetalningen på följande konto:
Bankens namn Kontoinnehavares namn (Kontot måste stå i försäkringstagarens namn)

IBAN* (International Bank Account Number)           *Obligatoriskt för Europa Swift-kod*                                                                                  *Obligatoriskt för Europa

Bankkontonummer Clearingnummer  

Försäkran vid hemvist utanför Irland
Irlands skattemyndighet kräver att personer med hemvist utanför Irland lämnar följande försäkran, som utformats enligt myndighetens 
specifikationer, för att erhålla utbetalningar utan avdrag för irländsk skatt.

Jag intygar härmed följande:
 • Jag har läst upplysningarna i avsnittet ”Hemvist – definitioner” nedan;
 • Jag är själv den person för vilken jag gör denna försäkran;
 • Jag har inte min hemvist eller min stadigvarande hemvist i Irland;
Om denna försäkran lämnas i samband med upprättandet av ett försäkringsavtal eller ett första partiellt återköp:
 • Jag förbinder mig härmed att meddela SEB Life International om eventuella förändringar beträffande hemvinstland under   
  försäkringsavtalets löptid.

I egenskap av laglig försäkringstagare till försäkringen med det nummer som anges ovan begär jag härmed att SEB Life International ska 
återköpa de portföljandelar som anges ovan. Jag är införstådd med att återköpet kommer att ske i enlighet med försäkringsvillkoren och att 
återbetalningsbeloppet kommer att minskas med tillämpliga avgifter. Jag är införstådd med att SEB Life International inte erbjuder någon typ av 
rådgivning angående skatter eller andra konsekvenser av uttag från ett försäkringsavtal.

Jag är införstådd med att min elektroniska underskrift av detta dokument har samma rättsliga effekt som en underskrift i original och är ett bevis 
på mitt samtycke och avsikt att vara juridiskt bunden till försäkringsvillkoren.
Underskrift av försäkringstagare 1 eller behörig firmatecknare

Datum  

x
Underskrift av försäkringstagare 2 eller behörig firmatecknare

x
Namnförtydligande Namnförtydligande Datum  

Obs! •  Om det finns fler försäkringstagare måste samtliga försäkringstagare skriva under
 •  Om försäkringstagaren är ett företag måste behöriga firmatecknare skriva under
 •  Utbetalning av ett helt eller partiellt återköp görs först när SEB Life International har tagit emot:

•  intäkterna från försäljningen av försäkringens tillgångar
•  fullständig kundkännedom från försäkringstagaren/försäkringstagarna – se Riktlinjer för åtgärder mot penningtvätt

Antal begärda underförsäkringar

ISIN/SEDOL

Om din försäkringsvaluta skiljer sig från valutan på ditt bankkonto (t.ex. vid en betalning i US-dollar till ett konto på en bank i Storbritannien) 
måste du ange alla kontouppgifter för kontot i den förmedlande banken. Ofullständiga uppgifter kan leda till att utbetalningen försenas.

Land

Förmedlande bankens namn Förmedlande bankens Swift-kod/clearingnummer

Obs!  •  Utbetalningar till försäkringstagaren vid återköp görs alltid i försäkringsvalutan
 •  Eventuella bankavgifter dras från utbetalningen
 •  Utbetalningar sker via telegrafisk överföring
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F.  Hemvist – definitioner
Hemvist – privatpersoner
En privatperson anses ha sin hemvist i Irland under ett visst taxeringsår om han eller hon:

  1) tillbringar minst 183 dagar i landet under detta taxeringsår eller
  2) har tillbringat totalt 280 dagar i landet – då ska inräknas antalet dagar i landet innevarande taxeringsår plus antalet dagar i landet  
   föregående år.

För personer som har tillbringat högst 30 dagar i landet är bedömning enligt tvåårsregeln inte aktuell. Definitionen av att ha tillbringat en dag i 
landet är att personen fysiskt har vistats i landet någon gång under dagen.

Stadigvarande hemvist - privatpersoner
Uttrycket ”stadigvarande hemvist” skiljer sig från uttrycket ”hemvist” genom att det beskriver en persons stadigvarande livsmönster och 
hemvist på en plats med ett visst mått av kontinuitet.

En privatperson som varit bosatt i landet under tre på varandra följande taxeringsår anses ha sin stadigvarande hemvist i landet från och med 
början av det fjärde taxeringsåret.

En privatperson som haft sin stadigvarande hemvist i landet upphör med detta vid slutet av det tredje taxeringsåret i följd under vilket personen 
inte längre varit bosatt i landet. Detta innebär att en privatperson som är bosatt och har sin stadigvarande hemvist i landet under 2004 och 
lämnar landet under detta år fortsätter att ha sin stadigvarande hemvist där fram till utgången av taxeringsåret 2007.
Hemvist – företag
Ett företag som har sin centrala ledning och förvaltning i Irland (landet) har sitt säte i landet oavsett var företaget är registrerat. Ett företag som 
inte har sin centrala ledning och förvaltning i Irland men som är registrerat i landet har sitt säte i landet, såvida inte:
  • företaget eller ett närstående företag bedriver verksamhet i landet, och företaget antingen i sista hand styrs av personer som är  
   bosatta i ett EU-land eller i länder med vilka Irland har ingått avtal om dubbelbeskattning, eller företaget eller ett närstående  
   företag är noterat bolag på en erkänd fondbörs i EU eller i ett land som omfattas av skatteavtal,
eller
  • företaget inte anses ha sitt säte i landet i enlighet med ett avtal om dubbelbeskattning mellan Irland och ett annat land.

Observera att fastställandet av ett företags säte ur skattesynpunkt i vissa fall kan vara komplicerat. Samtliga som avlämnar försäkran hänvisas 
till de specifika bestämmelserna i avsnitt 23A i 1997 års lag om skattekonsolidering (Taxes Consolidation Act).

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 september 2020 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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