Privilege Structured Bond
Fondbyte
Att skickas/mailas till: NPG Life & Pension Sweden, Box 195, 851 03 Sundsvall
info@npglife.se
Försäkringstagare 1 eller Försäkrad 1

……………………………………………………………………………………………….…………..….

Personnummer 1

……………………………………………………………………………………………….……………...

Försäkringstagare 2* eller Försäkrad 2* ……………………………………………………………………………………………….……………...
* I de fall försäkringen är utfärdad med två försäkringstagare
Personnummer 2

……………………………………………………………………………………………….…………..….

Försäkringsnummer

……………………………………………………………………………………………….……………...

Förmedlare

……………………………………………………………………………………………….……………...

1. Fondbyte
SÄLJ Fonder
Här fyller du i den fond/de fonder som ska säljas, antingen helt,
100 %, eller delvis, t.ex. 50 %.
Fondkod

Fondbolag och fond

Andel
(%)

KÖP Fonder
När all försäljning är klar ska det frigjorda kapitalet återinvesteras
i följande fond/fonder och totalen ska alltid bli 100 %.
Fondkod

Andel
(%)

Fondbolag och fond

….......…

100
Samtliga
fonder
……………………………..………….........…
……..

2470
……......

Granit Basfonden
……….………………..…....…....……...…...

……..

….......…

……………….....……………..…….……...…

……..

2471
…....…..

Granit Småbolag
………….…………....…......…………...…...

……..

……..

2472
……......

Granit Trend 50
…………….……....…......……………...…...

……..

Granit Trend 100
………….…………..…........…………...…...

……..

….......…

………………….....……….…..…………...…

….......…

………………….....……….…..…………...…

……..

2473
……......

….......…

……………………......………..…………...…

……..

…...…...

………….…………..…........…………...…...

……..

….......…

……………………......…………..………...…

……..

…....…..

…………….………..…........…………...…...

……..

….......…

……………………......…………..………...…

……..

…..…....

…………….…………..........…………...…...

……..

….......…

………………………......………..………...…

……..

…...…...

…………….…………..........…………...…...

……..

….......…

…………………………......………..……...…

……..

……......

……………….………..........…………...…...

……..

….......…

……………………………......……..……...…

……..

……......

……………….………......…....………...…...

……..

TOTALT

100 %

2. Försäkran
Försäkringstagaren/den försäkrade försäkrar att han/hon har förstått de risker som är förknippade med investering i valda fonder.
Han/hon försäkrar att han/hon har erhållit och läst fondprospekten och godkänner att investering görs i valt tillgångsslag. Den
finansiella risken med denna investering bärs fullt ut av försäkringstagaren/den försäkrade.
Försäkringstagaren/den försäkrade förstår att fondbytet kommer att göras i enlighet med försäkringsvillkoren och under vissa
omständigheter inte kan genomföras. NPG Life & Pension Sweden bär inget ansvar för felaktig, förkommen eller ofullständigt ifylld
handling som gör att fondbytet eller ändringen av innehavet inte kan genomföras korrekt.
Varning gällande investeringar i alternativa fonder, fastighetsfonder och fonder med låg likviditet
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Försäkringstagare/försäkrad som önskar investera sitt sparkapital i en försäkring som är kopplad till en eller flera s.k. alternativa fonder
eller fastighetsfonder, eller i en internt uppsatt fond som sannolikt kommer att investera i en eller flera alternativa fonder eller
fastighetsfonder, ska vara uppmärksam på att en sådan investering innebär risker som beror på de särskilda egenskaperna hos de
underliggande tillgångar som utgör denna typ av fond eller fondens jämförelseindex.
Den alternativa förvaltningstekniken skiljer sig från hur vanliga aktie- och obligationsfonder traditionellt förvaltas. Den inbegriper
komplexa finansiella instrument, såsom hävstång och blankning, samt användningen av derivatinstrument och andra riskfyllda
investeringsförfaranden som sannolikt ökar risken för förlust.
Försäkringstagaren/den försäkrade ska vara medveten om att dessa fonder kan komma att ha låg likviditet.
Dessa investeringsfonder är därför huvudsakligen ämnade för försäkringstagare/försäkrade som har angivit att de har ingående
kunskaper om hur finansmarknaderna fungerar och som är medvetna om att risken för förlust i samband med denna typ av fond är
större än den för traditionella fonder.

Innan beslut tas om att investera i s.k. alternativa fonder eller fastighetsfonder, uppmanas försäkringstagaren/den försäkrade att noga
läsa informationsmeddelandena som berör dessa fonder och att rådfråga sina egna ekonomiska rådgivare, i syfte att vara fullt medveten
om de potentiella risker och ekonomiska konsekvenser som detta val kan innebära.
Försäkringstagaren/den försäkrade bekräftar att han/hon har läst och förstått betydelsen i ovanstående varning. Han/hon är därför fullt
medveten om riskerna och de särskilda egenskaperna hos dessa underliggande tillgångar när han/hon ger Företaget i uppdrag att
investera hans/hennes premie i en eller flera alternativa fonder eller fastighetsfonder, i de fall anvisningar om att göra detta ges vid tiden
för ansökan, byte eller tilläggsinvestering.
Försäkringstagaren/den försäkrade försäkrar att han/hon har erhållit en kopia av detta ifyllda formulär.
Ort och datum

....................................................................................................................................................................................

Underskrift Försäkringstagare 1*/Försäkrad**

Underskrift Försäkringstagare 2*/Försäkrad**
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* Underskriften i detta formulär måste överensstämma med underskriften i ID-handlingen som bifogades i samband med ansökan.
** Stryk det som ej är tillämpligt.

