(Försäkringstagarens val – ingen
professionell förvaltare på plats)

SEB Life International
Tillåtna tillgångar och
börstransaktioner
Effektiv från 1 Juli 2016

Allmänt
Försäkringstagaren kan be om köp eller försäljning av
följande tillgångstyper förutsatt att det finns tillräckligt med
tillgångar på kontantkontot/förvarskontot och att de valda
tillgångarna är föremål för handel på nedannämnda börser
eller i nedannämnda länder. Har du frågor om informationen
nedan, kontakta SEB Life International på Dealing@seb.ie.
Observera att SEB Life International kan uppdatera det här
dokumentet när som helst och har möjlighet att neka att
godkänna investeringar i en tillgång även om tillgången uppfyller alla de angivna kraven.

Godkända tillgångstyper –
privatinvesterare : valda tillgångar ska vara

föremål för handel på nedannämnda konton eller i
nedannämnda länder
• SEB Life International unit-linked-fonder

• Godkända OEIC, SICAV, UCITS, företag för kollektiva
investeringar
• Listat aktier, obligationer, ETF, ETC
• Tidsbundna depositioner (i godkända banker)
• Strukturerade Produktern
Alla strukturerade lån ska uppfylla följande minimikriterier:
• de ska vara tillgängliga för privatplacerare, och
offerthandlingarna för privatpersoner ska finnas på
försäkringstagarens
språk och de ska
- klart redogöra för nivån på eventuellt
kapitalskydd
- klart och fullständigt beskriva
placeringsstrategin och placeringsmålen
- fullt beskriva de placeringsobjekt till vilka
avkastningen på lånet knyts
- redogöra för utbetalningsstrukturen i olika
marknadssituationer
- fullt redogöra för kostnaderna
• de erbjuder en sekundärmarknad eller emittentens
återköpsförbindelse för att garantera likviditet och
regelbunden prissättning
• deras emittent är ett reglerat kreditinstitut vars
minimikreditvärdering (S&P) är BBB- (eller
motsvarande)

Accepterade strukturer (inom ramen
för ovannämnda kriterier):
• Lån med ett kapitalskydd på
minst 70 %, eller
• Lån utan minimikapitalskydd:
- Inga ‘worst of’-strukturer
(oberoende av de
underliggande tillgångarna)
- Inga strukturer med en
leverage nivå neråt som
överstiger 200 % (ingen
begränsning uppåt)
- Inga strukturer med en för
stor koncentrering (< 5
aktier)
Operativa krav
Innan nya strukturerade lån kan köpas
ska den som erbjuder produkten ha fyllt
i och skickat till SEB Life International
en blankett för värdering av tillgången
samt intentionsavtalet (Term Sheet). För
behandlingen av blanketten reserveras
minst fem vardagar.

Fonder för erfarna investerare – andra än
privatinvesterare : Försäkringstagaren ska underteckna SEB Life

Internationals ‘Överenskommelse’, och de valda tillgångarna ska vara föremål
för handel på nedannämnda börser eller i nedannämnda länder
• SIF-, QIF-, PIF-, hedgefonder m.m. förutsatt att försäkringstagaren uppfyller minimikriterierna enligt fondprospektet och de tillämpliga bestämmelserna.

Tillåtna valutor
Australiensiska dollar (AUD)

Nya Zeeländska dollar (NZD)

Brittiska pund (GBP)

Norska kronor (NOK)

Kanadensiska dollar (CAD)

Sydafrikansk rand (ZAR)

Danska kronor (DKK)

Svenska kronor (SEK)

Euro (EUR)

Schweiziska franc (CHF)

Japanska yen (JPY)

Amerikanska dollar (USD)

Tillåtna börser – primär börs i följande länder
Norden:

Europa:

USA/
Latinamerika:

Asien/
Oceanien:

Danmark

Österrike

Luxemburg

Kanada

Australien

Finland

Belgien

Nederländerna

USA

Hongkong

Norge

Bulgarien

Portugal

Sverige

Frankrike

Spanien

Tyskland

Schweiz

Irland

Storbritannien

Japan

Italien
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Tillåtna hemvister (kollektiva investeringsordningar och
strukturerade produkter)

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

seb.ie

Österrike

Tyskland

Norge

Belgien

Irland

Portugal

Cypern

Italien

Spanien

Danmark

Luxemburg

Sverige

Finland

Malta

Schweiz

Frankrike

Nederländerna

Storbritannien

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 juni 2016 men innehållet
kan komma att ändras.

