
Beheer van contantenrekeningen 
voor de portefeuilleproducten van 
SEB Life International

Gids voor...

SEB Life International, een in Dublin gevestigde 
levensverzekeringsmaatschappij, biedt diverse 
internationale portefeuilleproducten aan op 
basis van levensverzekeringen. Deze producten 
bieden beleggers de vrijheid om uit een 
breed gamma aan collectieve beleggingen te 
selecteren (en in bepaalde jurisdicties tevens 
uit aandelen, obligaties en contanten).

Wat is een Contantenrekening?
De Contantenrekening vormt een integraal onderdeel van 
de portefeuille. Het is het ingangs- en uitgangspunt van al 
het geld naar en vanuit de polis. De Contantenrekening dient 
als een rekening waarop inkomende geldbedragen bewaard 
worden, bijvoorbeeld beleggingspremies, opbrengsten van 
de verkoop van een activum en dividenden, enz. De kosten 
van de portefeuille worden vanuit de Contantenrekening 
betaald wanneer er een aankoop gedaan wordt, een afkoop 
plaatsvindt of kosten betaald worden die voor uw polis 
kunnen gelden.

Creditbetalingen
• Alle initiële en aanvullende premies worden op de   

Contantenrekening betaald.

• Opbrengsten van de verkoop van activa worden aan de 
Contantenrekening gecrediteerd.

• Contante dividenden worden aan de Contantenrekening  
gecrediteerd wanneer de maatschappij ze ontvangt.

Debetbetalingen
• Gedane aankopen worden gefinancierd door deze aan de  

Contantenrekening te debiteren.

• Opnamen worden vanaf de Contantenrekening gedaan.

• Product- en servicekosten worden van de    
Contantenrekening afgetrokken.

Contantenrekeningvaluta’s

Wanneer u een portefeuille neemt, wordt er automatisch een 
Contantenrekening voor u geopend. Deze Contantenrekening 
wordt in de door u gekozen polisvaluta gedenomineerd. 
U kunt echter extra contantenrekeningen hebben die 
afzonderlijk in andere valuta’s worden aangehouden.

Bij het ontvangen van dividenden in een andere valuta 
dan uw polisvaluta openen wij automatisch een extra 
contantenrekening in de nieuwe valuta. Saldi kunnen tegen 
de geldende wisselkoers naar andere valuta’s worden 
overgemaakt wanneer u dat aangeeft.

Als u beleggingen doet in een vreemde valuta, dient u ervoor 
te zorgen dat er voldoende contanten beschikbaar zijn in de 
desbetreffende contantenrekening in vreemde valuta. Als dat 
niet het geval is, kunt u tegen marktkoersen overschakelen 
op andere valuta’s zodat er op de contantenrekening in 
vreemde valuta voldoende fondsen beschikbaar zijn voor 
de voorgenomen aankoop. Als er alleen voldoende fondsen 
aanwezig zijn in de Contantenrekening in polisvaluta, 
zetten we voldoende fondsen om naar de desbetreffende 
activavaluta om de transactie plaats te laten vinden.

Premies die in een andere valuta dan de polisvaluta worden 
ontvangen, worden naar de polisvaluta omgerekend.

Opnamen

Opnamen kunnen uitsluitend worden gedaan vanaf de 
Contantenrekening in polisvaluta. De opbrengsten van activa 
die worden verkocht om de opname te financieren worden 
omgerekend naar de polisvaluta.



Contantenrekeningsaldi beheren

Zoals bij elke rekening moet het saldo dusdanig beheerd 
worden door de polishouder of de benoemde professioneel 
adviseur dat er voldoende contanten beschikbaar zijn om 
aankopen en opnamen te financieren en om ervoor te zorgen 
dat er geen negatieve kassaldi ontstaan.

Negatieve kassaldi ontstaan wanneer er onvoldoende 
contanten beschikbaar zijn om de kosten in de loop der 
tijd te kunnen voldoen. Om dit te voorkomen, vragen wij u 
om een gedeelte van de waarde van uw polis (ca. 5%) in 
de Contantenrekening in polisvaluta aan te houden om de 
regelmatige onkosten van de portefeuille te kunnen voldoen.

Afhankelijk van de geldende rentevoet kunnen wij positieve 
kassaldi met regelmatige rentebetalingen crediteren en 
negatieve kassaldi met regelmatige rentekosten debiteren, 
ten minste eenmaal per kwartaal en gebaseerd op de 
dagsaldi gedurende het kwartaal. Het tarief waarmee de 
rente wordt berekend is een variabele rentevoet die van 
de valuta van het saldo afhangt. Wij adviseren om bij het 
vereffenen van negatieve kassaldi voldoende activa te 
verkopen om een positief kassaldo van minimaal 5% te 
creëren, om te voorkomen dat er kort daarna weer een 
negatief kassaldo kan ontstaan. Het aanhouden van een 
groter kassaldo is mogelijk.

Vereffenen van negatieve kassaldi

SEB Life International kan u helpen om de tijd die u aan het 
beheer van uw Contantenrekening besteedt te minimaliseren, 
door negatieve kassaldi automatisch te vereffenen door de 
afkoop van bepaalde activa naar behoefte. U kunt aanwijzen 
welk actief u zou willen verkopen door een Permanente 
instructie in te vullen.

Als uw kassaldo minder dan 5% is en we nog geen 
Permanente instructie van u hebben, ontvangt u een 
brief van SEB Life International waarin staat dat er een 
Permanente instructie voor uw polis wordt opgesteld om 
negatieve kassaldi te vereffenen die mogelijk in de toekomst 
ontstaan. De Permanente instructie wordt alleen uitgevoerd 
als er op uw Poliscontantenrekening een negatief kassaldo 
ontstaat. Dit wordt eenmaal per kwartaal gedaan nadat de 
productkosten toegepast zijn. Houd er rekening mee dat er 
verhandelingskosten van toepassing zijn wanneer externe 
activa verkocht moeten worden, of deelbewijzen in de Select 
List-fondsen van SEB Life International. Deze Permanente 
instructie kan te allen tijde worden gewijzigd door ons aan te 
schrijven en het nieuwe door u gekozen actief aan te wijzen. 
Bespreek de te kiezen activa altijd met uw adviseur.

Als u het saldo van uw Contantenrekening wilt verhogen 
zonder een actief te verkopen, kunt u dat doen door 
een aanvullende premie te beleggen (hiervoor gelden 
productkosten en minimumpremievereisten).

Belangrijke aantekeningen:

• SEB Life International behoudt zich het recht voor om 
naar eigen inzicht activa te verkopen om negatieve 
kassaldi te vereffenen.

• Aankopen en opnamen zijn alleen mogelijk wanneer 
er voldoende contanten aanwezig zijn op de 
Contantenrekening in polisvaluta.

• Een Fondsengids met detailinformatie over de fondsen 
met gekoppelde deelbewijzen van SEB Life International 
is beschikbaar op onze website www.seb.ie.

• Het voor u beschikbare fondsenaanbod is afhankelijk 
van het product dat u hebt geselecteerd, het land waar 
u gevestigd bent en andere factoren die van tijd tot tijd 
kunnen variëren.

Zorg ervoor dat u te 
allen tijde een positief 
kassaldo behoudt. 

Laat ons weten welke activa 
wij moeten verkopen om een 
positief kassaldo te behouden.
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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 abril 
2016 maar is onderhevig aan verandering.

Postadres: SEB Life International, 
Bloodstone Building, Riverside IV, Sir 
John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ierland
Schakelbord: +353 1 487 07 00 
Fax: +353 1 487 07 04
E-mail ons:  sales@seb.ie  

seb.ie


