Riktlinjer för affärstransaktioner
och formulär
SEB Life Internationals Riktlinjer för affarstransaktioner – Var snäll och läs noga
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Alla transaktionsfrågor ska ställas till transaktionsgruppen på @

Tele: +353 1 487 07 00
Fax: +353 1 487 07 03
E-post: dealing@seb.ie
Instruktioner för affärstransaktioner tas emot via fax och måste vara undertecknade av kunden eller en av kunden utsedd
investeringsrådgivare. Faxnumret avsett för direkta affärstransaktioner är + 353 1 487 07 03. SEB Life International är
berättigat att handla i enlighet med transaktionsinstruktion som skickats med fax. Kunden påtar sig alla risker i samband med
faxade instruktioner, inbegripet risken för överföringsfel och att användaren saknar behörighet.
Instruktioner för affärstransaktioner tas emot via e-post om det här formulär, som har underteckat och skanderat, har tagit
emot. Formuläret måste vara undertecknat av kunden eller en av kunden utsedd investeringsrådgivare. E-post för direkta
affärstransaktioner är dealing@seb.ie. SEB Life International är berättigat att handla i enlighet med undertecknat och
skanderat transaktionsinstruktion som skickats med e-post. Kunden påtar sig alla risker i samband med skanderat e-post
instruktioner, inbegripet risken för överföringfel och att användaren saknar behörighet.
Vid aktietransaktioner ska kunden eller den utsedda investeringsrådgivaren tillhandahålla följande uppgifter:
•
Köp/Sälj
•
Namn på börs /marknad
•
Tillgångens namn
•
ISIN/SEDOL
De typer av instruktioner avseende aktietransaktioner som godtas är följande:
•
Direkt Köp- eller Säljorder
•
GTC-order (Good Til Cancelled) för köp/försäljning, t.ex. Köp 100 IBM för $20 eller lägre tills vidare. Observera att GTCorder aldrig sägs upp av SEB Life International utan skriftlig uppsägning från kunden. En GTC-order är ett giltigt avtal och
gäller tills vidare fram till den tidpunkt på kunden skriftligen annullerar ordern.
•
Kombinerade Köp- och Säljaffärer som utförs med hjälp av förväntade försäljningsintäkter, exempelvis Sälj 100 IBM och
Köp DELL för vinsten.
Vid kollektiva investeringar (fondköp) ska kunden eller den utsedda investeringsrådgivaren tillhandahålla följande uppgifter:
•
Fondens fullständiga beteckning
•
Valuta som fonden anges i
•
Intäkt eller ackumulationsenheter
•
Aktieklass (om tillämpligt)
•
ISIN/SEDOL
•
Kontaktuppgifter vid mindre välkända fonder
Bryttid för morgontransaktionerna är 11.00 (irländsk tid). Brittiska och europeiska aktier placeras när de mottas enligt principen
“efter bästa förmåga”. Amerikanska aktier placeras i samband med att börsen öppnar om de mottages före bryttidpunkten på
morgonen eller om inte annat angives. Handeln stoppas varje dag kl 15.30 (irländsk tid). Alla transaktioner görs enligt principen
“efter bästa förmåga”.
Avräkningsnotor är tillgängliga på SEB Life Internationals websida efter att transaktionen avräknats.
Gångbara tillgångar är investeringsmedel som noteras på en godkänd börs, exempelvis aktier och obligationer. Andra tänkbara
investeringsmedel är alla aktiefonder, på vilka UCIT, OEIC, SICAV är några typexempel, samt andra investeringsmedel som
innehas av konsortier som är EU-reglerade och tillgängliga för investerare på privatmarknaden.
Om en kund vill investera i icke standardmässiga tillgångar, exempelvis en kollektiv investeringsfond på den öppna
marknaden utanför EU-området eller en professionellt förvaltad investeringsfond, ska kunden skriftligen (i SEB Life
Internationals Överenskommelse) intyga att kunden uppfyller investeringsvillkoren och att kunden är införstådd med riskerna i
samband med investering i tillgångarna. Samtliga uppgifter om fonden måste tillhandahållas till SEB Life International innan
transaktionsinstruktion emottages. Utan denna information, med förseningar som följd.
Om en kund vill investera i en icke standardmässig gångbar tillgång, exempelvis aktier eller skulder i onoterade eller privatägda
bolag eller handelsbolag med begränsad ansvarsskyldighet ska alla uppgifter om tillgångarna tillhandahållas för granskning och
godkännande (från fall till fall) innan medgivande till transaktionen kan ges. Ytterligare dokumentation kan krävas.
SEB Life International förbehåller sig rätten att vägra att investera i en viss tillgång.

Affärstransaktioner Fax: +353 1 487 07 03 eller Affärstransaktioner E-post: dealing@seb.ie

FORMULÄR FÖR SEB LIFE INTERNATIONALS AFFÄRSTRANSAKTIONER
Köp/Sälj

Tillgångens namn

Värde
(ange valuta)

Antal / %

ISIN/SEDOL

Avkastning/
ackumulering

Aktieklass

1
2
3
4
5
Särskilda instruktioner för affärstransaktioner::

Anm:
1. Köp av icke standardmässiga fonder genomförs inte förrän kunden undertecknat och skickat in ett Samförståndsintyg.
2. SEB Life International har som princip att köpa ackumulationsenheter (där möjligt) om inte försäkringstagare anger annat.
3. SEB Life International tar alltid ut lägsta möjliga eller ingen provision, dock kan vissa tillgångar vara belagda med en startavgift eller inlösenavgift.
4. Samtliga uppgifter om fonden måste tillhandahållas till SEB Life International innan transaktionsinstruktion emottages Utan denna information, med förseningar som följd.
Kontaktinformation för försäkringstagare i händelse av frågor om instruktionen:
Telefon

Fax

E-post

Genom att undertecka detta formulär Jag accepterar de riktlinjer på nästä sida.
Försäkringstagarens namn (1)
Försäkringstagarens namn (2)
Firmatecknare (1)
Datum

Försäkringsnummer:

Firmatecknare (2)
dd/mm/åå

Datum

dd/mm/åå

086b-02-12/DealingGuide/Swedish

Obs! Om det finns fler försäkringstagare måste samtliga försäkringstagare skriva under.
SEB Life International, Bloodstone Building, Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland.
Telefon: +353 1 487 07 00 | Fax: +353 1 487 07 04 | Via e-post: sales@seb.ie | Besök vår webbplats: www.seb.ie
SEB Life International Assurance Company Limited, som driver verksamhet som SEB Life International, kontrolleras av Central Bank of Ireland, P.O. Box 559, Dame Street, Dublin 2, Ireland. SEB Life International Assurance Company Limited är registrerat i Republiken Irland.
Registreringsnummer 218391. Det ankommer på förmedlarna att tillse att detta dokument inte sprids och används på ett sätt som strider mot lagstiftningen på den ort där vederbörande bedriver verksamhet. SEB Life International Assurance Company Limited har inte avsett att detta
dokument ska uppfattas som reklam eller en uppmaning att göra aﬀärer på platser där sådan reklam eller uppmaning är olaglig. Historisk utveckling är inte någon garanti för framtida resultat. Värdet på dina placeringar kan öka, men även minska. Du riskerar att få tillbaka mindre än du
investerar. Den här produkten kan påverkas av ändrade valutakurser. När du talar med oss på telefon kan det hända att vissa samtal övervakas eller spelas in för att hjälpa oss förbättra kvaliteten på våra tjänster.
En del fondförvaltares aktiviteter utförs av andra bolag, vilka inte arbetar oberoende av SEB Life International Assurance Company Limited. All information är korrekt på angivet datum februari 2012 men innehållet kan komma att ändras.

