
Privilege Portfolio Bond

Ansökan nr  Försäkringsnr

Begäran om återköp ska skickas via vanlig post till Utmost PanEurope dac, Ashford House, Tara Street, Dublin 2, D02 VX67, Ireland.
Först när Utmost PanEurope dac har mottagit denna originalhandling för begäran om återköp kommer den att behandlas.

Begäran om återköp

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 Utmost PanEurope dac 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 Utmost PanEurope dac 
ansvarig för detta. 

4. Underskrift

Försäkringstagaren intygar att han har erhållit en kopia av detta formulär. 

Ort och datum

Underskrift försäkringstagare 1 Underskrift försäkringstagare 2 

Utmost Wealth Solutions är ett företagsnamn som används av ett flertal Utmost-företag. Utmost Trustee Solutions är det företagsnamn som används av Utmost Trustee Solutions Limited. 
Denna handling har utfärdats av Utmost PanEurope.

Följande företag är registrerade på Isle of Man: Utmost Limited (nr. 056473C), Utmost Administration Limited (nr. 109218C) och Utmost Trustee Solutions Limited (nr. 106739C), som är 
reglerade eller licensierade av Isle of Man Financial Services Authority. Utmost Services Limited (nr. 059248C) är en utsedd företrädare för Utmost Limited. Båda har sina säten på: Royalty 
House, Walpole Avenue, Douglas, Isle of Man, IM1 2SL, British Isles. Utmost Limited har auktoriserats i Storbritannien av Financial Conduct Authority (160418).

Utmost PanEurope dac (nr. 311420), som bedriver verksamhet under namnet Utmost Wealth Solutions, är reglerade av Irlands centralbank. Företaget har sitt säte på: Navan Business Park, 
Athlumney, Navan, Co. Meath C15 CCW8, Irland.
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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, hur 
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.utmostwealth.com eller du kan begära en kopia från vårt Kundservie Team.


