Privilege Structured Bond
Ändring av innehav
Försäkringstagare 1 eller Försäkrad 1*
*Den person som är berättigad att göra ändring av innehav

Personnummer 1
Försäkringstagare 2* eller Försäkrad 2*
*I de fall försäkringen är utfärdad med två försäkringstagare

Personnummer 2
Försäkringsnummer
Förmedlare

1. Fondbyte
Observera att det måste finnas minst 5 % kvar i fond av försäkringens totalvärde efter att försäljning/köp har genomförts.
SÄLJ Fonder
Här fyller du i den fond/de fonder som ska säljas, antingen
helt, 100 %, eller delvis, t.ex. 50 %.
Vänligen texta tydligt.
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 %.
Vänligen texta tydligt.
Fondkod

Fondbolag och fond

TOTALT

Andel (%)

100 %
1

Försäkringsnummer

2. Strukturerade produkter – ändring av innehav

SÄLJ Strukturerade produkter
Här anger du de strukturerade produkter som du vill sälja.
Vänligen texta tydligt.
Kod

Produktbolag och strukturerad produkt

Nominellt belopp

3. Försäkran
Försäkringstagaren/den försäkrade försäkrar att han/hon har förstått de risker som är förknippade med investering i
valda investeringsfonder. 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 och ändringen av innehav kommer att göras i enlighet med
försäkringsvillkoren och under vissa omständigheter inte kan genomföras. Han/hon intygar att han/hon självständigt
har tagit del av och förstått villkoren i angivna emissioner och i emittentens prospekt för tecknade produkter, särskilt
rörande riskfaktorer och säljrestriktioner samt att han/hon har tagit d el av marknadsföringsbroschyr. Han/hon har
självständigt fattat beslut att investera i ansökta produkter baserat på erhållen information. Han/hon är införstådd med att
marknadsvärdet kan fluktuera under löptiden och att det kan vara såväl högre som lägre än erlagt belopp. Harcourt Life
Ireland bär inget ansvar för felaktig, förkommen eller ofullständigt ifylld handling som gör att fondbytet eller ändringen av
innehavet inte kan genomföras korrekt.
Försäkringstagaren/den försäkrade intygar att han/hon har behållit en kopia av detta ifyllda formulär.
Ort och datum

Underskrift* Försäkringstagare 1/Försäkrad**

Underskrift* Försäkringstagare 1/Försäkrad**

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

SEKRETESSPOLICY
Vår sekretesspolicy förklarar när och varför vi samlar in personuppgifter om våra kunder, hur vi använder det, villkoren för
att vi kan dela det med andra och hur vi håller det säkert. Det förklarar också hur länge vi behåller kundinformation för, hu r
en kund kan inhämta detaljer om den information vi håller och vilka val kunder har om hur vi använder den informationen.
Du hittar en kopia på vår hemsida www.harcourtlife.ie eller du kan begära en kopia från vårt Kundservice Team.
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