(Vakuutuksenottajan valikoima –
Ilman ammattimaista varainhoitajaa)

SEB Life International
Hyväksytyt
sijoituskohteet ja pörssit
Voimassa 1.7.2016 lähtien

Yleistä
Vakuutuksenottaja voi pyytää seuraavien sijoituskohteiden
ostoa tai myyntiä sillä edellytyksellä, että käteistilillä/
säilytystilillä on riittävästi varoja ja että valituilla
sijoituskohteilla käydään kauppaa alla mainituissa
pörsseissä tai maissa. Jos sinulla on kysyttävää liittyen
näihin tietoihin, ota yhteys SEB Life Internationaliin
osoitteessa Dealing@seb.ie.
*Kuluttajille suunnattujen rahastojen kuten OEIC, SICAV,
UCITS ja sijoitusrahastojen tapauksessa tehtyjen pyyntöjen
tulee täyttää operatiiviset ja hallinnolliset vaatimukset.
Mahdollisuus linkittää tällaisia rahastoja vakuutukseen
riippuu näiden rahastojen saatavuudesta SEB:in käyttämien
rahastoalustojen ja säilyttäjien kautta.
Ota huomioon, että SEB Life International voi päivittää
tämän dokumentin milloin tahansa ja voi kieltäytyä
hyväksymästä missä tahansa muodossa olevia
sijoituskohteita, vaikka sijoituskohteet täyttäisivät kaikki
määritetyt kriteerit.

Sallitut sijoituskohdetyypit –
yksityissijoittaja: valittujen sijoituskohteiden tulee
olla kaupankäynnin kohteina alla mainituissa pörsseissä
tai maissa

• SEB Life Internationalin sijoitussidonnaiset rahastot
• Vähittäismyynnin osalta sallitut OEIC, SICAV, UCITS,
yhteissijoitusjärjestelyt
• Listatut osakkeet, obligaatiot, pörssinoteeratut rahastot (ETF), pörssinoteeratut sijoitustuotteet (ETC)
• Määräaikaistalletukset (hyväksytyissä pankeissa)
• Strukturoidut Tuotteet
Kaikkien strukturoitujen tuotteiden tulee täyttää
seuraavat vähimmäiskriteerit:
• niiden tulee olla saatavissa yksityissijoittajille
ja tarjousasiakirjojen tulee olla saatavissa
vakuutuksenottajan kielellä ja 			
niissä
- kerrotaan selkeästi mahdollisen
pääomasuojauksen taso
- kuvataan sijoitusstrategia ja sijoitustavoitteet
täysin ja selkeästi
- kuvataan täysin sijoituskohteet, joihin tuotto
sidotaan
- selvitetään tuottorakenne eri
markkinatilanteissa
- selvitetään täysin kustannukset
• ne tarjoavat jälkimarkkinat tai liikkeeseenlaskijan
takaisinostositoumuksen likviditeetin ja
säännöllisen 				
hinnanmäärityksen takaamiseksi
• niiden liikkeeseenlaskija on säännelty luottolaitos,
jonka vähimmäisluottoluokitus (S&P) on BBB- (tai
vastaava)

Hyväksyttävät rakenteet (yllä
mainituiden kriteereiden puitteissa):
• Tuotteet, joiden pääomasuojaus on
vähintään 70 %, tai
• Tuotteet, joilla ei ole
vähimmäispääomasuojausta:
- Ei ‘worst of’ -rakenteita
(kohde-etuudesta
riippumatta)
- Ei rakenteita, joiden
osallistumisaste alaspäin
ylittää 200 % (ylöspäin ei
rajoitusta)
- Ei liian keskitettyjä rakenteita
(< 5 osaketta)
Toiminnalliset vaatimukset
Ennen kuin uusia strukturoituja tuotteita
voidaan ostaa, tuotteen tarjoajan tulee
täyttää ja toimittaa SEB Life 		
Internationalille sijoituskohteen arviointilomake ja aiesopimus (Term Sheet).
Lomakkeen käsittely kestää vähintään
viisi työpäivää.

Kokeneen sijoittajan rahastot – muut kuin
yksityissijoittajat: Vakuutuksenottajan tulee täyttää SEB Life

Internationalin ‘Hyväksymislausunto’, ja valittujen sijoituskohteiden tulee olla
kaupankäynnin kohteina alla mainituissa pörsseissä tai maissa.

•

SIF-, QIF-, PIF-, hedge- ym. rahastot, mikäli vakuutuksenottaja täyttää
rahastoesitteen ja säädösten edellyttämät vähim mäisvaatimukset.

Hyväksytyt valuutat
Australian dollari (AUD)
Englannin punta (GBP)
Kanadan dollari (CAD)
Tanskan kruunu (DKK)
Euro (EUR)
Japanin jeni (JPY)

Uuden-Seelannin dollari (NZD)
Norjan kruunu (NOK)
Etelä-Afrikan randi (ZAR)
Ruotsin kruunu (SEK)
Sveitsin frangi (CHF)
Yhdysvaltojen dollari (USD)

Hyväksytyt arvopaperipörssit – seuraavien maiden
pääarvopaperipörssit
Pohjola:

Eurooppa:

Tanska
Suomi
Norja
Ruotsi

Itävalta
Belgia
Bulgaria
Ranska
Saksa
Irlanti
Italië

Luxemburg
Alankomaat
Portugali
Espanja
Sveitsi
Britannia

Yhdysvallat /
Latinalainen
Amerikka:

Aasia /
Oseania:

Kanada
Yhdysvallat

Australia
Hongkong
Japani

Hyväksytyt kotipaikat (yhteissijoitusjärjestelyt ja
strukturoidut tuotteet)
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Itävalta
Belgia
Kypros
Tanska
Suomi
Ranska

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

seb.ie

Saksa
Irlanti
Italia
Luxemburg
Malta
Alankomaat

Norja
Portugali
Espanja
Ruotsi
Sveitsi
Britannia

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 heinäkuu 2021 tilanteeseen. Oikeus
muutoksiin pidätetään.

