Privilege Portfolio Bond
Begäran om återköp
Ansökan nr

Försäkringsnr

Begäran om återköp ska skickas via vanlig post till Augura Life Ireland. Först när Augura Life Ireland har mottagit denna
originalhandling för begäran om återköp kommer den att behandlas.

1. Återköp


Delåterköp (vänligen bifoga en kopia av din identitetshandling tillsammans med denna begäran)
Belopp

Valuta: SEK

Det återköpta beloppet kommer att dras från de underliggande tillgångar som har valts ut av kapitalförvaltaren efter dennes eget
gottfinnande.


Helt återköp (vänligen bifoga försäkringsbrevet i original samt en kopia av din identitetshandling tillsammans med denna begäran)

2. Betalningssätt
Utbetalningen av det återköpta beloppet kommer att ske via banköverföring.
Valuta för betalningen
Utbetalningen kommer att ske i försäkringens valuta.
Upplysningar för överföringen
Kontohavarens namn
Bankens namn och adress
IBAN-nummer

BIC/SWIFT

Varning: Efter investering i tillgångar med minskad likviditet förbehåller sig Augura Life Ireland rätten att tillhandahålla förmånen, inte i
kontanter utan genom överföring av aktuell tillgångsportfölj till förmånstagaren. Beroende på vilka tillgångar som avses, kan denna
överföring spridas över en längre eller kortare period. Det kan därför inträffa att erhållna tillgångar inte omedelbart betalas ut till
försäkringstagaren utan att de är bundna av likviditetsrestriktionerna och bolagsordningens bestämmelser om sådana tillgångar.

3. Försäkran
Försäkringstagaren påtar sig ansvaret för de eventuella finansiella och/eller skattemässiga konsekvenser som kan komma att uppstå till
följd av att denna begäran om återköp genomförs, och försäkringstagaren ska inte hålla Augura Life Ireland ansvarig för detta.

4. Underskrift
Försäkringstagaren intygar att han har erhållit en kopia av detta formulär.
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Ort och datum

Underskrift försäkringstagare 1

Underskrift försäkringstagare 2
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