
ANSÖKAN OM TILLÄGGSINVESTERING 
(ENBART FÖR ENGÅNGSBETALDA FÖRSÄKRINGAR) 
(ADDITIONAL INVESTMENT FORM – SINGLE PREMIUM BONDS ONLY) 

Var god texta och använd blå eller svart kulspetspenna. OBS! Om den befintliga försäkringen har automatiska uttag, kommer uttagsbeloppet endast att 
höjas om en begäran om detta har skickats separat till ReAssure. (Please use block capitals and blue/black ink. NB! If the existing Bond has automatic withdrawals, then the 
amount of the withdrawal will only increase if a request is sent separately to ReAssure.) 

A. INFORMATION OM FÖRSÄKRINGEN (POLICY DETAILS)

Befintligt försäkringsnummer OBS! Du måste ange försäkringsnumret här. 
(Existing Bond number) (NB! You must insert the Bond number here.) 

Typ av försäkring 
(Type of Bond) 

FÖRSÄKRINGSTAGARENS/FÖRSÄKRINGSTAGARNAS  FULLSTÄNDIGA NAMN (FULL NAME OF POLICYHOLDER(S)) 

Försäkringstagare 
(First Policyholder) 

Andra försäkringstagaren (om tillämpligt) 
(Second Policyholder (if applicable)) 

B. INFORMATION OM INBETALNINGEN (PAYMENT DETAILS)

Inbetalningar kan enkelt göras via bankgiro. Din försäkringsrådgivare kan förse dig med den korrekta bankgirotalongen eller information om alternativa 
inbetalningsmetoder. Minsta tilläggsinvestering är GBP 1.000. 
(Payments are easily made by bankgiro. Your financial adviser will be able to supply you with the correct bankgiro form or information about alternative payment methods. Minimum additional 
investment is GBP 1,000.)
Inbetalningsbelopp

(Payment amount)                                                                                      SEK
OBS! Försäkringen kommer att vara denominerad i GBP. Inbetalningen kommer normalt konverteras till GBP den arbetsdag som ReAssure har meddelats 
om inbetalningen genom att använda vår banks säljkurs. Inbetalningar överstigande SEK 20.000 kommer att debiteras en
växlingsavgift på SEK 200. 
(NB! The bond is denominated in GBP. The Payment amount will normally be converted into GBP on the working day that ReAssure are notified of your payment using our bankers offer 
exchange rate. Payments of SEK 20,000 or more will be subject to a currency conversion charge of SEK 200.)

Andelar kommer att allokeras till din försäkring i enlighet med din investeringsinstruktion och till de kurser som gäller vid allokeringsdagen, vilken 
normalt är den senare av: 
(Units will be allocated to your Bond in accordance with your investment instructions at the relevant unit price on the allocation date which normally is the later of:) 

(i) arbetsdagen efter det att din investering har registrerats på ReAssure bankkonto, och 
(the working day following Old Mutual Wealth being notified that your investment has been credited to ReAssure’s bank account, and)

(ii) arbetsdagen efter det att din ifyllda ansökan om tilläggsinvestering har anlänt till ReAssures huvudkontor i Storbritannien. 
(the working day following receipt of your Additional Investment form at ReAssure’s Head Office in the UK.)

Ange giroblankettens referensnummer i rutan nedan. Om detta nummer inte anges kan allokeringen av dina andelar komma att försenas. 
(Please fill in the giro reference number in the box below. If this number has not been stated, the unit allocation may be delayed.) 

Giroblankettens referensnummer 
(Giro reference number) 

Om du använder en alternativ betalningsmetod till Bankgirot eller mer än en giroblankett, vänligen bifoga uppgifter om detta. 
OM DU GÖR DIN INBETALNING MED EN STERLING CHECK, GLÖM INTE ATT BIFOGA DENNA MED ANSÖKAN. 
(Please enclose details if you are using an alternative payment method to the Bankgiro or if more than one Giro Voucher is used. If you are paying by GBP cheque, please do not forget to attach 
your cheque to this application form.) 

VAR GOD FORTSÄTT PÅ NÄSTA SIDA! 
(PLEASE CONTINUE ON THE OTHER SIDE!) 



Fondförvaltare (Fund Manager) Fondnamn (Fund Name) (%) 

100% 

C. INVESTERINGSUPPGIFTER (INVESTMENT DETAILS)

Var god ange ditt val 
av investering. 
(Please indicate your 
investment choice.) 

(OBS! Du kan investera 
minst 1% i varje vald 
fond och i maximalt 10 olika 
fonder. Ange endast 
hela tal.) 
(NB! Minimum of 1% in any 
one fund, maximum of 10 funds 
and whole numbers only.) 

Om fullständiga investeringsinstruktioner saknas, förbehåller sig ReAssure rätten att allokera hela eller delar av tilläggs investeringen till ReAssure 
Deposit Fund. 
(In the absence of complete investment instructions, ReAssure reserves the right to allocate part or all of the additional investment to the Deposit Fund.) 

D. UNDERSKRIFT (SIGNATURE)

Denna del måste fyllas i och undertecknas av den person/de  personer som önskar göra en tilläggsinvestering. 
(This section must be completed and signed by the person(s) requesting the additional investment.)

Jag/vi  begär härmed att det belopp som anges i del B ska investeras som en tilläggsinvestering för de försäkringsbrev som för närvarande gäller och som 
bär försäkringsnumret enligt del A, följt av två eller flera siffror.
(I hereby request that the amount shown in Section B be invested as additional investment for the policies currently in force bearing policy numbers consisting of the Bond number, as shown in 
Section A, followed by 2 or more further digits.)

Datum (Date) / /

Försäkringstagarens underskrift 
(Signature of First Policyholder)

Namnförtydligande
(Printed Name)

Andre försäkringstagares underskrift
(om tillämpligt)
(Signature of Second Policyholder (if applicable)) 

Namnförtydligande
(Printed Name)

NOTERINGAR: (NOTES)
TILLÄGGSINVESTERINGAR (ADDITIONAL INVESTMENTS)
Vi rekommenderar att du/ni  diskuterar de eventuella konsekvenser som en tilläggsinvestering kan medföra tillsammans med din/er 
försäkringsrådgivare innan du/ni  betalar in pengarna. 
(Before making a decision to pay an additional investment we would recommend that you discuss the possible implications with your financial adviser.)
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