FONDVAL
Texta gärna!

FÖRSÄKRAD
Namn

Försäkringsnummer (står i Försäkringsbrevet)

_____________________________________________________________
Personnummer

____________________________________________________

_____________________________________________________________

FONDVAL VID NYTECKNING

Du kan välja att placera din premie i fond eller i traditionell försäkring. Om du inte gör något val placeras din premie i traditionell försäkring

Jag vill placera min premie i en fondförsäkring
Ange hur många procent av fondpremien du vill placera i valda fonder. Minsta procentsats per fond är 5 %.
Totalt ska summan bli 100 %. Du kan välja maximalt 8 st fonder.

FONDER
Indecap Guide Sverige C
Indecap Guide Tillväxtmarknadsfond C
Indecap Guide Global C
Indecap Guide Företagsobligation A
Indecap Guide Avkastningsfond A
Cliens Sverige Fokus A
Cliens Räntefond Kort
Cliens Mixfond A
Cliens Småbolag A
Cliens Företagsobligationer A
C Worldwide Global Equities Ethical 1A SEK
C WorldWide Asia 1A SEK
C WorldWide Emerging Markets 1A SEK
ODIN Sverige C
ODIN Global C
ODIN Fastighet B
Totalt 100 %
UNDERSKRIFT
AI Pension och Svensk Handel Fondförsäkring (SHFF) (försäkringsgivarna) kommer att behandla personuppgifter om försäkringstagare, försäkrade, medförsäkrade, premiebetalare eller förmånstagare (den registrerade), såsom exempelvis namn- och adressuppgifter, personnummer och
hälsotillstånd. Uppgifterna kan inhämtas från exempelvis Försäkringskassan eller andra försäkringsbolag. Personuppgiftsansvarig är både AI
Pension och Svensk Handel Fondförsäkring (SHFF) (försäkringsgivarna) kommer att behandla personuppgifter om försäkringstagare, försäkrade,
medförsäkrade, premiebetalare eller förmånstagare (den registrerade), såsom exempelvis namn- och adressuppgifter, personnummer
och hälsotillstånd. Uppgifterna kan inhämtas från exempelvis Försäkringskassan eller andra försäkringsbolag. Personuppgiftsansvarig är både
AI Pension och SHFF. Uppgifterna är avsedda att användas internt hos försäkringsgivarna eller de företag försäkringsgivarna samarbetar med
för fullgörande av avtalet. Du har rätt att få information om vilka personuppgifter försäkringsgivarna har om dig. Du har också rätt att begära
rättelse, radering, begränsning och komplettering av personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Vi använder dina personuppgifter
endast till det du har bett oss att göra, eller till det ändamål som vi annars särskilt informerat om. Fullständig information om hur och för vilka
ändamål försäkringsgivarna behandlar personuppgifter finns på försäkringsgivarnas hemsida aipension.se och shpension.se.
Har du frågor är du välkommen att kontakta oss. AI Pension, Dataskyddsombudet, Nybrogatan 7, 114 34 Stockholm. Telefon 08-54 50 48 00.
E-post info@aipension.se. Enligt Dataskyddsförordningen har du också rätt att framföra klagomål till Datainspektionen.
Ort och datum

Telefon, ink. riktnr

_____________________________________________________
Namnteckning

______________________________

Rådgivning för fondval har genomförts och den försäkrade har mottagit kopia på dokumentation av rådgivningen
Den anställde har valt att avstå rådgivning
Signatur rådgivare/handläggare AI Pension:

AI Pension Arkitekter & Ingenjörer Nybrogatan 7 114 34 Stockholm Tel 08-54 50 48 00 Fax 08-54 50 48 01 www.aipension.se
Org.nr. 802004-8008 Styrelsens säte: Stockholm
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AI PENSIONS NOTERINGAR

