
SEB Life International

Toegelaten activa 
en beurzen  

Algemene informatie
De polishouder kan opdracht geven tot de aankoop of 
verkoop van de volgende typen activa, altijd op voorwaarde 
dat er voldoende fondsen in de contantenrekening/
voldoende activa in de Investeringsrekening voorhanden 
zijn. Als u vragen hebt met betrekking tot de onderstaande 
gegevens, neem dan contact op met SEB Life International 
via dealing@seb.ie.

SEB Life International kan dit document ten allen tijde 
actualiseren en is gerechtigd om beleggingen in een bepaald 
actief naar eigen goeddunken te weigeren, zelfs als het 
actief aan alle opgegeven criteria voldoet.

Voor zover de verzekeringnemer een niet-professionele 
cliënt is en de verbintenis in België is gelegen, mogen de
verzekeringsprestaties, rechtstreeks of onrechtstreeks, 
slechts verbonden zijn met:

Toegelaten typen activa – Selectie door Polishouder – 
geen professionele Vermogensbeheerder benoemd

Voor zover de verzekeringnemer een niet-professionele 
cliënt is en de verbintenis in België is gelegen, mogen de 
verzekeringsprestaties, rechtstreeks of onrechtstreeks, 
slechts verbonden zijn met :

• Fondsen die zijn goedgekeurd  door de Belgische (zie 
www.fsma.be voor meer informatie)

• Rechten van deelneming in instellingen voor collectieve 

belegging in effecten (UCITS) zoals bedoeld in Richtlijn  
2009/65/EG

• Fondsen met gekoppelde deelbewijzen van SEB Life 
International

Toegelaten typen activa – Selectie van professionele 
Vermogensbeheerder
• Fondsen die zijn goedgekeurd  door de Belgische FSMA 

(zie www.fsma.be voor meer informatie)

• Rechten van deelneming in instellingen voor collectieve 
belegging in effecten (UCITS) zoals bedoeld in Richtlijn  
2009/65/EG

• Fondsen met gekoppelde deelbewijzen van SEB Life 
International

• Activa zoals aandelen, obligaties, deposito’s, OTC’s enz. 
die kunnen worden aangehouden door een UCITS zolang 
de verplichte regels inzake beleggingsbeleid onder de 
Hoofdstukken VII en X van Richtlijn 2009/65/EC (UCITS 
IV) in acht worden genomen ten aanzien van deze activa

• Activa zoals aandelen, obligaties, deposito’s, OTC’s enz. 
die kunnen worden aangehouden door een collectieve  
beleggingsonderneming die zijn geregistreerd bij de 
Belgische FSMA zolang de verplichte regels inzake   
beleggingsbeleid onder de Belgische wet in acht worden 
genomen ten aanzien van deze activa

Uitsluitend voor België
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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 april 
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


