Portugal

Wealth Portfolio
- Prislista SEB Life International
Första premien måste enligt Portugisiska regler vara minst 100.000 EUR, eller motsvarande i SEK/annan valuta.
Rekommenderad premie är 2.5 MSEK.
För Portugal Wealth Portfolio tillämpas följande prissättning:

Försäkringsavgifter
Fast avgift om 2 500 SEK per försäkring år.
Rörlig avgift per år.

Försäkringsvärde i SEK
Från
0
5 000 000
50 000 000
100 000 000

Till

Rörlig avgift per år

5 000 000

0,45 %

50 000 000

0,25 %

100 000 000

0,15 %

>

0,10%

Det rörliga priset gäller för varje nivå, vilket innebär att försäkringen kan få ett lägre snittpris vid
värdestegring och nya insättningar. På motsvarande sätt kan försäkringen få ett högre pris efter
uttag eller värdeminskning.
0,45% gäller för de första 5 msek i försäkringen, därefter 0,25% för värden mellan 5 - 50 msek,
0,15% för nivån 50 - 100 msek, och 0,10% för värden över 100 msek.
Exempel på snittpris
10 000 000		
50 000 000		
80 000 000		
100 000 000

0,35%
0,27%
0,23%
0,21%

Notera att:
•
•
•

•

Avgifterna dras kvartalsvis och baseras på försäkringens värde.
Under det första försäkringsåret tillkommer en återköpsavgift om 1% av återköpsvärdet.
En försäkrad person väljs alltid till försäkringen. Ett livskydd på 1% ingår i försäkringen utan extra kostnad, så länge försäkringsvärdet understiger 5 miljarder SEK. För belopp över den summan tillkommer en
tilläggsavgift på 1% av det värde som överstiger 5 miljarder. 101% av försäkringens värde betalas ut vid den försäkrades dödsfall.
Försäkring kan tecknas med försäkrad upp till 75 år.
För ytterligare information var vänlig se försäkringsvillkoren och ytterligare produktlitteratur.

För förvaltning av tillgångarna, depåförvar samt köp och sälj av finansiella instrument tar banken ut avgifter. Försäkringstagaren har efter
förfrågan rätt till information om avgifter och provision som betalas till utsedd förvaltare.
Debitering av avgifter
Det är viktigt att likvida medel finns i depån inför varje kvartalsskifte, för att debitering ska kunna ske.
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 tillsynsmyndigheten 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 Designated 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

