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1. Försäkringsavtalet

1.1. Parter 

Parter är dels försäkringstagaren, dels SEB Life 

International Assurance Company Designated 

Activity Company, ett livförsäkringsbolag inrättat 

under irländsk lag, som har sitt säte på Bloodstone 

Building, Rivevrside IV, Sir John Rogerson’s Quay, 

Dublin 2, Irland med organisationsnummer 

218391 och skattenummer 8218391D (”SEB Life 

International”).

1.2. Förutsättningar 

Wealth Portfolio är en livsvarig kapitalförsäkring där 

premien baseras på en engångsinsättning.    

För försäkringsavtalet gäller vad som anges i 

försäkringsbekräftelsen och de handlingar som hör 

till denna (inklusive dessa allmänna villkor).

Försäkringsavtalet grundar sig på de uppgifter 

som försäkringstagen eller den försäkrade har 

angivit i ansökningshandlingarna. Skulle sådan 

information vara ofullständig, felaktig eller 

utelämnad så kan SEB Life International välja att i 

försäkringsavtalet vidta vissa ändringar avseende 

försäkringens utbetalningsregler. Skulle inte 

försäkringstagaren eller den försäkrade godkänna 

ändringarna förhåller sig SEB Life International 

rätten att häva avtalet. Har försäkringstagaren 

eller den försäkrade medvetet lämnat 

ofullständiga eller felaktiga uppgifter, alternativt 

medvetet valt att utelämna uppgifter, så kan 

avtalet vara ogiltigt. 

För försäkringsavtalet tillämpas även 

bestämmelserna i anknytning till likvidkontot 

och depån samt fonder och, i tillämpliga 

delar, bestämmelser som tillämpas på börser 

och marknader gällande de värdepapper 

som hör till försäkringen. Villkor i depå- och 

förvaltningsbestämmelser avseende rätt för 

depåinstitut och andra att pantsätta eller på annat 

sätt använda de värdepapper och kontanta medel 

som hör till försäkringen som säkerhet är dock inte 

tillämpliga.

Utöver ovan nämnda regelverk kan vid var tid 

gällande lagstiftning, såväl portugisisk som irländsk, 

avseende t.ex. penningtvätt och andra regelverk 

komma att tillämpas på försäkringsavtalet och kan 

medföra förpliktelser för såväl försäkringsbolaget 

som försäkringstagaren.

Försäkringstagaren är skyldig att informera SEB 

Life International vid ändring av adress eller 

skatterättslig hemvist. 

1.3. Ikraftträdande

Försäkringsavtalet och dess regler träder i kraft 

följande dag efter det att försäkringsansökan 

godkänts och den första premien har mottagits av 

SEB Life International.

2. Premier

2.1. Premiebetalning

Försäkringstagaren ska betala enligt den premie 

som framgår av försäkringsbekräftelsen. 

2.2. Olika typer av premieinbetalning

I försäkringsavtalet kan det avtalas om följande 

alternativ:  

•  Engångspremie, vilket är den premie som 

inbetalas vid tecknandet av försäkringen. 

•  Tilläggspremie, som är en frivillig extra 

premie.

•  Av varje premie avses 1 % täcka risken i 

försäk-ringen och resterande är kapitaliserat 
belopp.
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2.3. SEB Life Internationals rätt att begära 

särskild premieinbetalning (särskild premie)

SEB Life International har i vissa fall rätt att begära 

att försäkringstagaren erlägger en särskild premie 

för försäkringen. Dessa fall är:

•  Om värdet av de värdepapper som hör 

till försäkringen skulle vara lägre än de 

förväntade avgifterna och eventuell skatt för 

tiden intill dess att dessa avgifter tas ut nästa 

gång.

•  Om de värdepapper som hör till försäkringen 

inte är möjliga att omsätta vid den tidpunkt 

då SEB Life International genomför en 

avgiftsdragning.

•  Om försäkringens återköpsvärde understiger 

minsta tillåtna försäkringsvärde om 5 000 € 

plus eventuella utestående avgifter. 

Den begärda tilläggspremien ska inte överskrida 

det belopp med vilket försäkringens återköpsvärde 

uppgår till ovan nämnda minimibelopp. 

Tilläggspremien ska betalas inom en månad från 

det att SEB Life International skickat kravbrev på 

premien. Om premien inte betalas, har SEB Life 

International rätt att säga upp försäkringen och 

återköpa försäkringsavtalet. Se punkt 8. ”Återköp”.

3. Placering av premie

SEB Life International har ingått avtal om 

depåförvaring och förvaltning med flera 

auktoriserade depåinstitut.

Försäkringstagaren har rätt att välja depåinstitut 

och förvaltare bland de som SEB Life International 

vid var tid anvisar.

Premierna ska placeras i det eller de 

värdepapper som vald förvaltare instruerat 

om. Om någon särskild anvisning inte lämnas 

om premieplaceringen, placeras premien på 

likvidkontot som är anslutet till försäkringen.

SEB Life International ger inte råd avseende 

förvaltarens placeringsval. De valda placeringarna 

kan både stiga och sjunka i värde.

 Försäkringstagaren har inte rätt att närvara 

vid bolagsstämma avseende de värdepapper 

som hör till försäkringen. SEB Life är ägare till de 

värdepapper som hör till försäkringen men ansvarar 

inte för dess värdeutveckling. SEB Life garanterar 

inte någon lägsta avkastning. Försäkringstagaren 

har inte rätt till del i den vinst som kan uppstå inom 

försäkringsrörelsen. Avkastningsvärdet är alltid 

baserat på försäkringens värde.

3.1. Placeringstidpunkt 

Den första premien – liksom även en frivillig 

tilläggspremie eller särskild tilläggspremie 

– placeras på det till försäkringen hörande 

likvidkontot så fort som möjligt efter att SEB Life 

International har godkänt försäkringsansökan och 

mottagit premien.

3.2. Omplaceringstidpunkt

Värdepapper som hör till försäkringen 

omplaceras så snart som möjligt efter det att 

SEB Life International tagit emot en begäran om 

omplacering.

3.3. Tillåtna värdepapper

Placering får endast ske om det finns likvida medel 

på det till försäkringen hörande likvidkontot samt 

i de värdepapper som vid var tid anvisas av SEB 

Life International för försäkringen. Se vid var tid 

gällande lista över godkända värdepapper för mer 

information.

SEB Life International ansvarar inte för eventuella 

skattekonsekvenser till följd av de placeringar som 

görs i försäkringen.  
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3.4. Avyttring av värdepapper

Förvaltaren är skyldig att avyttra värdepapper som 

SEB Life International inte anvisar eller upphört 

att anvisa eller som inte kan tillhandahållas av valt 

depåinstitut. SEB Life International förbehåller sig 

rätten att avyttra värdepapper som inte längre är 

godkända för placering om förvaltaren inte själv 

avyttrar innehavet efter uppmaning från SEB 

Life International. SEB Life International ansvarar 

inte för förlust som orsakas av sådan försäljning. 

Detta kan exempelvis förekomma om SEB Life 

International, efter förvaltarens investeringsbeslut, 

har en ägarandel i ett bolag som SEB Life 

International anser vara alltför stor.

Placeringar får inte göras i sådan utsträckning att 

SEB Life International riskerar att tvingas lägga bud 

på återstående aktier i ett bolag eller att uppfattas 

som huvuddelägare i bolaget. SEB Life International 

har rätt att helt eller delvis avveckla sådana 

aktieinnehav och en sådan avyttring kommer i 

första hand att ske för de försäkringar som senast 

placerat i bolaget. SEB Life International ansvarar 

inte för förlust som orsakas av försäljning av aktier.

3.5. Utdelning

Om inget annat framgår av dessa villkor, ska 

utdelning m.m. från värdepapper, i den mån 

utdelning m.m. inte återinvesteras, placeras 

i kontanter på det till försäkringen hörande 

likvidkontot så snart som möjligt efter det att 

utdelning m.m. har kommit SEB Life International 

tillhanda.

4. Depåinstitut och förvaltning 

Försäkringstagaren har rätt att välja depåinstitut 

för förvaring av de värdepapper som hör till 

försäkringen, bland de depåinstitut som SEB Life 

International vid var tid anvisar. Försäkringstagaren 

och förvaltaren ska gemensamt ta fram en 

investeringsstrategi för försäkringstagaren, som 

bifogas ansökan. 

Om försäkringstagaren ska placera i värdepapper 

som förutsätter en depå, men inte väljer 

depåinstitut, kommer förvaring och förvaltning av 

värdepapperen att hanteras av SEB.

SEB Life International har rätt att när som helst 

besluta att inte anvisa visst depåinstitut. Om 

SEB Life International fattar ett sådant beslut 

ska försäkringstagaren välja annat depåinstitut 

som SEB Life International vid nämnda tidpunkt 

anvisar. Försäkringstagaren ska skriftligen 

informera SEB Life International om sådant val 

senast 14 dagar efter det att SEB Life International 

informerat försäkringstagaren om att det anlitade 

depåinstitutet inte längre kommer att anvisas. Om 

försäkringstagaren inte har gjort något val inom 

den angivna tiden har SEB Life International rätt att 

överlåta depå- och likvidkontohanteringen till SEB. 

SEB Life International har även rätt att tillfälligt 

överlåta depå- och likvidkontohanteringen 

till annat depåinstitut utan att först informera 

försäkringstagaren om det måste ske utan 

dröjsmål. En sådan tillfällig överlåtelse får ske på 

grund av att ett depåinstitut inte längre innehar 

erforderliga tillstånd för att bedriva verksamheten, 

är på obestånd eller att det föreligger andra 

omständigheter som påkallar skyndsamma 

åtgärder från SEB Life Internationals sida i syfte 

att tillvarata försäkringstagarens intressen. Om en 

sådan överlåtelse sker ska SEB Life International 

snarast möjligt ge försäkringstagaren tillfälle 

att välja depåinstitut bland de som SEB Life 

International anvisar och enligt med de villkor som 

framgår ovan.

Eftersom de värdepapper som det är möjligt att 

placera i kan variera mellan olika depåinstitut, 

kan ett byte av depåinstitut innebära att vissa 
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innehav måste avvecklas i samband med bytet. 

En sådan avveckling ska, på samma sätt som vissa 

innehav som inte längre är godkända, genomföras i 

enlighet med vad som framgår under ”Avyttring av 

värdepapper” ovan.

SEB Life International ansvarar inte för 

konsekvenser till följd av att ett depåinstitut 

eller en förvaltare hamnar i obestånd eller andra 

omständigheter som kan påverka värdet av 

tillgångarna i depå och likvidkonton, eller för 

möjligheten att under sådana omständigheter 

få tillgång till värdepapperna och likviderna av 

depåinstitutet. SEB Life Internationals åtagande 

i relation till försäkringstagaren baseras alltid 

på värdet av tillgångarna som är kopplade till 

försäkringen. 

5. Värdering av försäkringen

Vid fastställande av försäkringens värde använder 

sig SEB Life International av de senaste tillgängliga 

kurserna. Om en försäkring har tillgångar vars kurs 

inte är tillgänglig eller saknas så sätter SEB Life 

International en kurs baserad på av dem och vid var 

tid utsedd värderare. 

6. Reklamation

Placering av premien 

Försäkringstagaren ska inom skälig tid skriftligen 

till SEB Life International påtala fel och brister 

hänförliga till placeringen av premier.

När det gäller ansvaret för placering i depå och 

uppdrag som lämnas till depåinstitut, se 14.1. 

”Försäkringsbolagets ansvar för skada”.

Omplacering av värdepapper 

SEB Life International ansvarar inte för den 

av försäkringstagaren valda förvaltarens 

omplaceringar av värdepapper eller konsekvenser 

därav. SEB Life International ansvarar inte heller för 

förvaltarens försummelse eller åtgärd.

SEB Life International gör ingen bedömning av 

lämpligheten (annat än vad som krävs av irländsk 

försäkringslagstiftning om vilka tillgångar som är 

tillåtna) av de enskilda tillgångarna i försäkringen. 

SEB Life International ansvarar heller inte för 

utvecklingen av de underliggande tillgångarna i 

försäkringen. 

7. Avgifter

SEB Life International tar ut avgifter för 

administration, drift och risktäckning. Dessa 

avgifter tas ut från och med den dag försäkringen 

blir gällande. Avgifterna tas ut i efterskott, om 

försäkringstagaren inte får meddelande om annat,

•  under den sista månaden i varje 

kalenderkvartal eller

•  vid andra tidpunkter som försäkringstagarna 

får meddelande om, eller

•  vid någon annan tidpunkt då någon händelse 

inträffar som är definitiv för försäkringen. Med 

definitiv händelse menas dödsfall, utbetalning, 

återköp annullering.

Förvaltaren och försäkringstagaren ansvarar för 

att det finns medel tillgängliga på likvidkontot vid 

varje avgiftsuttag. Om det på likvidkontot saknas 

kontanta medel för att täcka avgifterna har SEB 

Life International rätt att belasta depån med en 

avgift för det administrativa arbetet med att utföra 

försäljningen i försäkringstagarens ställe. SEB Life 

International fastställer avgiften kvartalsvis. För 

de fall de värdepapper som hör till försäkringen 

inte är möjliga att omsätta vid den tidpunkt då SEB 

Life International genomför en avgiftsdragning, 

har SEB Life International rätt att begära att 

försäkringstagaren erlägger en särskild premie 

motsvarande den upplupna avgiften.
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SEB Life International förbehåller sig rätten att i 

framtiden göra uttag för avgift för skatt som påförs 

SEB Life International ifall skatten hänför sig till viss 

försäkring.

7.1. Administrationsavgift 

Drifts- och administrationskostnader, 

risktäckningoch övriga kostnader tas ut i form 

av fast avgift och rörlig administrationsavgift. 

Avgifterna beskrivs i försäkringsbekräftelsen.

7.2. Återköpsavgift

SEB Life International har rätt att ta ut en avgift i 

samband med att försäkringen återköps helt eller 

delvis under det första försäkringsåret. Avgiften 

beskrivs i försäkringsbekräftelsen.

7.3. Förvaltnings- och depåavgifter

Vidare tillkommer de avgifter som vid var 

tid tillämpas av det depåinstitut som den 

placeringsberättigade valt för förvaring och 

förvaltning av de värdepapper som hör till 

försäkringen. Dessa avgifter tas ut på motsvarande 

sätt som SEB Life Internationals avgifter.

8. Återköp 

8.1. Helt återköp

Försäkringen kan återköpas när som helst. En 

begäran om återköp ska göras skriftligen till SEB Life 

International. Den som begär utbetalning ska styrka 

sin rätt till beloppet.

Försäkringens återköpsvärde är lika med 

försäljningsvärdet av de värdepapper som 

hör till försäkringen minskat med upplupna 

avgifter, eventuell skatt samt den eventuella 

återköpsavgiften.

Om försäkringspremien har placerats i illikvida 

värdepapper, förbehåller sig SEB Life International 

rätten att delvis eller helt senarelägga återköpet tills 

värdepappren i fråga har realiserats.

SEB Life International är inte skyldigt att hitta en 

köpare till tillgångarna i försäkringen. Om lagar och 

förordningar så medger, får SEB Life International 

om svårigheter uppstår vid försäljningen av 

tillgångarna välja att i stället överföra tillgångarna 

till försäkringstagaren efter uttag av eventuell 

återköpsavgift och ersättning för eventuella externa 

kostnader, skatter och andra avgifter som belastar 

SEB Life International i samband med överföringen.

I samband med helåterköp upphör försäkringen.

8.2. Delåterköp

För ett delåterköp gäller i motsvarande mån samma 

regler som för ett fullständigt återköp. Beloppet 

som utbetalas är dock begränsat till att det minst 

måste kvarstå 5 000 €, eller motsvarande belopp 

i annan valuta, i försäkringen efter delåterköpet. 

Om värdet understiger 5 000 € har SEB Life 

International rätt att avsluta försäkringen.

9. Förmånstagare

Förmånstagare är den som dödsfallsbeloppet 

ska utbetalas till vid den försäkrades död, om 

försäkringstagaren gjort ett förordnande om 

detta. Ett sådant förordnande och en ändring av 

ett sådant förordnande ska anmälas skriftligen av 

försäkringstagaren till SEB Life International.

Om försäkringstagaren är minderårig ska föräldrar 

eller vårdnadshavare i försäkringen företräda 

denne.
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10.  Utbetalning vid den försäkrades  
 dödsfall

Vid den försäkrades dödsfall betalar SEB Life 

International ut 101%, så som specificerat i 

försäkringsbekräftelsen, av återköpsvärdet 

förutsatt att SEB Life International har blivit 

notifierade och emottagit fullständiga underlag.

10.1. Begäran om utbetalning vid dödsfall

Anmälan om den försäkrades dödsfall ska göras 

skriftligen till SEB Life International snarast möjligt 

innehållandes följande information:

a) Dödsfallsintyg.

b)  Fullständiga och giltiga uppgifter för 

utbetalning.

c)  Giltigt bevis på att personen som begär 

utbetalningen har rätt till den.

Detsamma gäller om en person önskar ta över 

rätten till försäkringen i samband med dödsfallet. 

Dokument och annan relevant information ska 

skickas till SEB Life International.

11. Utbetalning

11.1. Mottagare av utbetalning vid dödsfall

Dödsfallsbeloppet betalas ut till förmånstagaren vid 

eventuellt dödsfall av den försäkrade. Detta gäller 

oavsett om försäkringstagaren är vid liv eller ej vid 

tidpunkten för utbetalningen.

I det fall förmånstagaren avlider före den 

försäkrade, ska dock dödsfallsersättningen 

utbetalas till försäkringstagaren, eller 

försäkringstagarens dödsbo om försäkringstagaren 

är avliden. Om förmånstagarförordnandet var 

oåterkalleligt ska dödsfallsersättningen utbetalas 

till den oåterkalleliga förmånstagarens dödsbo. 

I det fall förmånstagaren och den försäkrade avlider 

samtidigt, ska dödsfallsersättningen utbetalas till 

förmånstagarens dödsbo. 

Om det finns fler än en (1) förmånstagare 

(inklusive förmånstagarförordnanden där vissa 

förmånstagare är oåterkalleliga och andra 

inte), ska dödsfallsersättningen delas mellan 

förmånstagarna i proportion till den andel som 

anges i förmånstagarförordnandet. 

I det fall det inte finns något 

förmånstagarförordnande ska 

dödsfallsersättningen utbetalas till 

försäkringstagaren, eller försäkringstagarens 

dödsbo om försäkringstagaren är avliden. 

11.2. Tidpunkt för utbetalning

Utbetalning ska ske senast en månad, eller vid 

den senare tidpunkt då det eller de värdepappret/

en är möjliga att omsätta, efter det att den som 

gör anspråk på utbetalning har fullgjort sina 

skyldigheter enligt ovan.

Innehåller försäkringen illikvida eller inte 

omsättningsbara värdepapper så förbehåller 

sig SEB Life International rätten att skjuta upp 

utbetalningen, helt eller delvis, till sådan tid då 

tillgångarna är realiserbara. 

SEB Life International är inte skyldigt att hitta en 

köpare till tillgångarna i försäkringen. Om lagar och 

förordningar så medger, får SEB Life International 

om svårigheter uppstår vid försäljningen av de 

värdepapper välja att i stället överföra dem 

till försäkringstagaren efter uttag av eventuell 

återköpsavgift och ersättning för eventuella externa 

kostnader, skatter och andra avgifter som belastar 

SEB Life International i samband med överföringen.
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Om en utbetalning begärs och det finns anledning 

att utreda om någon uppgift som lagts till grund för 

försäkringsavtalet varit oriktig eller ofullständig, 

behöver SEB Life International dock inte göra 

utbetalningen förrän en månad efter det att 

utredningen har avslutats.

12. Specifikt undantag

För det fall den försäkrade har avlidit inom ett 

år från det att försäkringen trädde i kraft och 

dödsfallet orsakades av den försäkrades eget 

handlande (brottsligt handlande eller på annat sätt) 

kommer SEB Life International inte att betala ut 

dödsfallsersättningen, utan endast försäkringens 

återköpsvärde. Se 8. Återköp.

13. Överlåtelse och pantsättning

Överlåtelse av försäkringsavtalet ska i förväg 

godkännas skriftligen av SEB Life International. 

Den försäkrade ska underrättas skriftligen om 

överlåtelsen men behöver inte ge sitt samtycke.

Pantsättning av försäkringen, som kan göras av 

försäkringstagaren, kräver skriftligt medgivande av 

SEB Life International. Försäkrad och förmånstagare 

behöver inte ge sitt samtycke till pantsättning. 

Panten måste följa försäkringsvillkoren och 

utan att det påverkar någon annan tillämplig 

lag. Ett försäkringsavtal med oåterkalleligt 

förmånstagarförordnande kan ej pantsättas.

Varken förmånstagare eller försäkrad kan överlåta 

sina rättigheter inom ramen för försäkringsavtalet. 

I händelse av att försäkringstagaren avlider före 

den försäkrade, ska försäkringsavtalet i sin helhet 

överlåtas till försäkringstagarens dödsbo. I händelse 

av att förmånstagare och försäkringstagare avlider 

samtidigt (återigen, före den försäkrade), ska 

försäkringen överlåtas till förmånstagarens dödsbo.

14.  Begränsning av försäkrings- 
bolagets ansvar

14.1. Försäkringsbolagets ansvar för skada

SEB Life International är inte ansvarigt för en sådan 

skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, 

krigshändelse eller terrorhandling eller någon 

annan liknande omständighet. 

SEB Life International ansvarar inte för 

depåinstitutets eventuella brister i utförandet av 

sitt uppdrag.

SEB Life International ansvarar inte heller för 

konsekvenser av att ett depåinstitut hamnar 

på obestånd eller för andra omständigheter 

hos depåinstitutet som kan påverkar värdet 

av tillgångarna på depån eller möjligheterna 

att få ut tillgångarna från depåinstitutet. SEB 

Life Internationals åtagande i förhållande 

till försäkringstagaren utgår alltid från det 

faktiska värdet av tillgångarna på depån och 

det som SEB Life International kan erhålla från 

depåinstitutet. Försäkringstagaren har alltså inte, 

med undantag för de försäkringsmoment som 

framgår av försäkringsavtalet, en bättre rätt än 

försäkringstagaren skulle ha haft om denne hade 

varit innehavare av den till försäkringen kopplade 

depån hos depåinstitutet.

SEB Life International ansvarar inte för 

förvaltarens försummelse eller åtgärd. SEB Life 

International kommer inte att bevaka förvaltarens 

fullgörande eller underlåtenhet att fullgöra 

försäkringstagarens instruktioner, det är därför upp 

till försäkringstagaren att säkerställa att förvaltaren 

agerar enligt avtalet och reklamera eventuella fel 

i samband med förekommande transaktioner i de 

finansiella tillgångarna.
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Om förvaltaren, med stöd av sin ovan beskrivna rätt 

enligt försäkringsavtalet, lämnar uppdrag till ett 

depåinstitut än SEB, att köpa och sälja finansiella 

tillgångar ansvarar SEB Life International inte för 

depåinstitutets försummelse eller åtgärd. SEB 

Life International kommer således inte bevaka 

depåinstitutets fullgörande eller underlåtenhet att 

fullgöra den placeringsberättigades instruktioner, 

och försäkringstagaren har att i eget intresse 

reklamera eventuella fel i samband med 

förekommande transaktioner i värdepapper eller 

hantering av likvida medel på konto i depåinstitutet.

SEB Life International kommer inte att lämna några 

placeringsråd. SEB Life International gör inga 

utfästelser om depåinstitutets eller förvaltarens 

lämplighet. SEB Life International ansvarar inte för 

utvecklingen av de underliggande tillgångarna eller 

utfallet av de investeringar och placeringar som 

görs inom ramen för depån.

Försäkringstagaren ska anses förstå och acceptera 

de risker som de olika placeringarna innebär. 

SEB Life International gör ingen värdering om att 

placeringsmodell och inriktning är lämpliga med 

hänsyn till den enskilde försäkringstagaren. 

Vidare är SEB Life International inte skyldigt att i 

andra fall ersätta en skada som uppstår, om SEB 

Life International har varit normalt aktsam.

14.2. Informationsplikt

Enligt artikel 24 i försäkringsavtalslagen så är 

försäkringstagaren och den försäkrade skyldiga 

att uppge korrekt och uppriktig information till 

SEB Life International, som för dem är känt och 

som rimligen kan utgöra betydelse i SEB Life 

Internationals bedömning av risk. Skyldigheten 

att uppge information är inte begränsad 

till ansökningshandlingarnas omfattning. 

Konsekvenserna av att uppge felaktig eller att 

utelämna information regleras av artiklarna 25 och 

26 i försäkringsavtalslagen.

14.3. Oriktiga uppgifter vid försäkringsfall

Om den försäkrade eller någon annan som begär 

ersättning efter ett försäkringsfall uppsåtligen eller 

av grov vårdslöshet, oriktigt har uppgivit, förtigit 

eller dolt något av betydelse för bedömningen av 

rätten till ersättning, kan ersättningen till denne 

sättas ned efter vad som är skäligt med hänsyn till 

omständigheterna.

14.4 Oriktiga uppgifter i övrigt

SEB Life International åtar sig att inte åberopa 

förekomsten av oaktsamhet (“negligente”), 

brister eller felaktigheter i uppgifter, uttalanden 

eller annan information som finns i ansökan efter 

en tvåårsperiod från att man fått kännedom om 

detta, utom om försäkringstagaren har handlat 

med uppsåt (“dolo”). Det är underförstått att 

uppsåt (”dolo”) innebär att försäkringstagaren har 

kännedom om att uppgifterna, uttalandena och 

annan information i ansökan är felaktiga eller falska. 

15.  Rätt att ändra i  
försäkringsvillkoren

SEB Life International förbehåller sig rätten att 

ändra dessa villkor under försäkringstiden, i den 

mån detta blir nödvändigt med hänsyn till ändrad 

lagstiftning i Portugal eller utomlands, myndigheters 

föreskrifter eller ändrad lagtillämpning. SEB Life 

International har, förutom i de fall som anges 

särskilt i dessa villkor, även rätt att ändra dessa 

villkor, om ändringen generellt sett kan anses 

vara gynnsam för försäkringstagaren eller om de 

allmänna förutsättningarna förändras på så sätt 

att villkorsändringen kan anses sakligt befogad 

med hänsyn till försäkringens art eller någon annan 

särskild omständighet.
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En sådan ändring av villkoren träder i kraft en 

månad efter det att SEB Life International skickat 

information till försäkringstagaren om ändringen 

samt de nya försäkringsvillkoren. Förändringar 

som i allmänhet kan anses obetydliga för 

försäkringstagaren kan göras utan att denne 

informeras.

16. Ångerrätt

Försäkringstagaren har rätt att ångra sitt 

försäkringsavtal inom trettio (30) dagar från 

det datum försäkringsbekräftelsen anses ha 

mottagits. Beslutet att avsluta försäkringsavtalet 

ska bekräftas skriftligen till SEB Life International 

innan 30 dagar har gått.

Om värdepapprens försäljningsvärde vid tidpunkten 

för återbetalningen är lägre än den inbetalda 

premien, återbetalas endast det belopp som 

motsvarar värdepapprens försäljningspris.
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17. Ordlista

ORD FÖRKLARING

Ansökningshandlingar Samtliga uppgifter som behövs för den slutliga prövningen av en 

försäkringsansökan.

Återköpsvärde Försäkringsvärdet efter att underliggande tillgångar realiserats, med avdrag 

för eventuell återköpsavgift och andra upplupna avgifter och skatter. 

Depåinstitut Det värdepappersföretag som försäkringstagaren har valt avseende, 

förvaring och likvidkontohantering av de värdepapper som vid var tid hör till 

försäkringen.

EES-stat En stat som är medlem av Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). I 

EES ingår för närvarande samtliga EU-länder, dvs. Belgien, Bulgarien, Cypern, 

Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien Lettland, Litauen, 

Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, 

Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och 

Österrike samt EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein.

Förmånstagare Förmånstagare är den som försäkringsbeloppet ska utbetalas till eller rätten 

till

försäkringen ska övergå till, om försäkringstagaren har gjort ett förordnande 

om detta. Förmånstagares rättigheter är begränsade enligt 13. En oåterkallelig 

förmånstagares rättigheter anges vidare i 11. samt i försäkringsansökan.  

Förvaltare Det värdepappersföretag som har valts avseende förvaltning av de 

värdepapper som vid var tid hör till försäkringen.

Förvaltning Förvaltningen av de värdepapper som vid var tid hör till försäkringen och som 

avtalats om i ett separat, förvaltningsavtal med fullmakt.

Försäkrad En person som är 14 år eller äldre och på vars liv försäkringen gäller  

försäkringsbekräftelsen specificeras vem som är försäkrad.

Försäkringsbekräftelse Skriftlig bekräftelse på att ett försäkringsavtal träffats.

Försäkringsbolag Ett försäkringsbolag som åtagit sig att betala ersättning vid den försäkrades 

dödsfall. I dessa villkor är SEB Life International Assurance Company 

Designated Activity Company försäkringsbolag.

Försäkringsrisk Den risk SEB Life International tar för att betala ut det överenskomna 

dödsfallsbeloppet om ett försäkringsfall inträffar. I dessa villkor är SEB Life 

International Assurance  

Company Designated Activity Company försäkringsbolag.

Försäkringstagare Den som äger försäkringen.

Försäkringsvillkor Allmänna villkor, försäkringsbekräftelse, förköpsinformation, 

försäkringsansökan och förmånstagarförordnande.

Försäkringsvärde Det totala värdet av tillgångarna som är kopplade till försäkringen.
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18. Är du inte nöjd?

Vår strävan är givetvis att du som kund alltid 

ska vara nöjd med oss. Skulle du ändå känna dig 

missnöjd vill vi gärna att du kontaktar oss. Kanske 

handlar det om ett rent missförstånd eller att all 

fakta inte har kommit fram. En ny kontakt är ofta 

tillräcklig för att klara ut problemet.

Om inte det räcker kan ett ärende alltid hänskjutas 

till portugisisk tillsynsmyndighet:

Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de 

Pensões 

Avenida da República, 76,  

1600-205 Lisboa

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários 

Rua Laura Alves, 4 

1050-138 Lisbon

Eller till irländsk finansiell ombudsman:

Financial Services Ombudsman’s Bureau 

3rd Floor, Lincoln House, 

Lincoln Place, 

Dublin 2, Ireland

Framförande av klagomål påverkar inte din rätt att 

vidta rättsliga åtgärder.

När försäkringstagaren är bosatt i Portugal så 

hanteras tvister mellan parter av portugisisk 

domstol. 

19. Lagstiftning

Denna försäkring är utfärdad av SEB Life 

International i Irland och står under tillsyn av 

portugisisk lagstiftning och lyder under domstolarna 

i Lissabon.

Om försäkringstagaren inte är portugisisk 

medborgare och permanent bosatt i en annan EES-

stat än Portugal så kommer portugisisk lagstiftning 

att appliceras i den mån det är möjligt, enligt 

försäkringstagarens nuvarande lands lagstiftning. I 

annat fall så kommer nuvarande lands lagstiftning 

att tillämpas.

Om försäkringstagaren är en juridisk person bosatt 

i en annan EES-stat annan än Portugal så kommer 

detta lands lagstiftning att tillämpas.

Tiden då försäkringen träder i kraft är avgörande 

i bestämmelse av vilket lands lagstiftning som 

försäkringen ska svara under.

ORD FÖRKLARING

SEB Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) eller annat bolag som vid var tid 

ingår i SEB-koncernen.

Värdepapper Fondandelar, aktier och andra finansiella instrument som vid var tid är tillåtna 

att placera i.
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Postadress:  SEB Life International, Bloodstone Building, Riverside IV, Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irland.
Växel: +353 1 487 07 00,  E-post:  life@seb.se
SEB Life International Assurance Company Designated Activity Company som verkar under namnet SEB Life International, står under tillsyn 
av Central Bank of Ireland. Registreringsnummer 218391. Bolagets säte: SEB Life International, Bloodstone Building, Riverside IV, Sir John 
Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irland.  SEB Life International Assurance Company DAC är registrerat för att bedriva livförsäkringsverksamhet i 
bl.a. Portugal på grundval att tillhandahålla tjänster. Vederbörligen är bolaget registrerat för sådana ändamål hos den portugisiska tillsyns-
myndigheten för försäkringar (Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões or “ASF”) under nummer 4862 (ASF - Detalhe da 
seguradora). SEB Life International Assurance Company DAC bedriver sin verksamhet i enlighet med de legalitets principer som tillämpas vid 
marknadsföring och information till konsumenter. Innehavare av försäkringar utfärdade av SEB Life International Assurance Company Desig-
nated Activity Company bör notera att regelsystemet kan skilja sig från det i Portugal. 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 mars 2022 men innehållet kan 
komma att ändras.  seb.ie


