(Ammattimaisen varainhoitajan
valikoima)

SEB Life International
Hyväksytyt sijoituskohteet
ja pörssit

Yleistä
Nimitetty varainhoitaja voi pyytää seuraavien sijoituskohteiden ostoa tai myyntiä sillä edellytyksellä, että (1) käteistilillä on aina riittävästi pääomaa tai säilytystilillä on aina
riittävästi varoja ja että (2) valitut sijoituskohteet täyttävät
kaikki alla määritetyt hajautusta, pörssejä ja lisärajoituksia
koskevat kriteerit. Jos sinulla on kysyttävää liittyen alla oleviin tietoihin, ota yhteys SEB Life Internationaliin osoitteessa
Dealing@seb.ie.
SEB Life International varaa oikeuden päivittää tätä
dokumenttia milloin tahansa.

Hyväksytyt sijoituskohdetyypit: Seuraavat
sijoituskohdetyypit sallitaan sillä edellytyksellä, että
sijoituskohde täyttää kaikki alla määritetyt hajautusta,
pörssejä ja lisärajoituksia koskevat kriteerit:
• Päävaluutat
• Valvotuilla markkinoilla
listatut osakkeet,
obligaatiot, pörssinoteeratut rahastot
(ETF), futuurit (ETC)
• Obligaatiot
• Säädellyt yhteissijoitusjärjestelyt

• Varmennetut sijoitusrahastot
• Euroopan talousalueen
ulkopuoliset
sijoitusrahastot, eiUCIT-sijoitusrahastot
• Pääomasijoitus-/
riskipääomarahastot
(SICAR)*
• Strukturoidut tuotteet

*katso alla olevat lisärajoituskriteerit

Sallitut arvopaperipörssit – pääarvopaperipörssit
Sijoitus pääarvopaperipörsseissä oleviin kohteisiin on sallittu.

Hajautusrajat

Varainhoitajan tulee noudattaa alla määriteltyjä allokaatiota ja hajautusrajoja:
Kohteen tyyppi

Allokaatio

Hajautus (% salkun arvosta)

Käteisvarat ja muut rahavarat
Osakkeet (säädellyillä markkinoilla)
Obligaatiot (valtion & investointiluokka > BBB-)
UCITS- ja säännellyt rahastot
Muut:
- Kommandiittiyhtiöt
- QIF/SIF/SPV -rahastot
- Strukturoidut tuotteet
- Hedge- ja pääomarahastot
- Kiinteistörahastot

0 % - 100 %
0 % - 100 %

Ei rajoituksia
Enintään 20 % per instrumentti

0 % - 100 %
0 % - 100 %
0 % - 50 %

Enintään 20 % per instrumentti
Ei rajoituksia
Enintään 10 % per instrumentti

Lisärajoituskriteerit
Seuraavia lisärajoituksia sovelletaan määrättyihin sijoituskohdetyyppeihin.
Määräaikaistalletukset
Pääomasijoitus-/riskipääomarahastot
		
		

Luottolaitoksen luottoluokitus AAA - BBBEi pääomasitoumuksia
Ei vetämistä pois markkinoilta
Ei lisäpääomasitoumuksia

Yksittäisillä säilytyspankeilla saattaa olla toiminnallisia sekä varainhoidollisia
vaatimuksia, jotka rajoittavat mitä omaisuuseriä he voivat hyväksyä.en.
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*Kuluttajille suunnattujen rahastojen kuten OEIC, SICAV, UCITS ja sijoitusrahastojen
tapauksessa tehtyjen pyyntöjen tulee täyttää operatiiviset ja hallinnolliset vaatimukset.
Mahdollisuus linkittää tällaisia rahastoja vakuutkseen riippuu näiden rahastojen
saatavuudesta SEB:in käyttämien rahastoalustojen ja säilyttäjien kautta.

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

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.

