
Velkommen til 
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Hvorfor er Lån & Spar her i dag?
I 2005 indgik Lån & Spar og DSR et samarbejde

DSR er ejere af Lån & Spar

Mere end 4.300 medlemmer gør allerede brug 
af fordelene

Vi tilbyder

Pensionsoverblik

Sparringspartner

Individuel rådgivning

Personligt møde
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Dagsorden

Hvem er vi?

Værdier og fordele for DIG i Lån & Spar

Hvad kan vi tilbyde dig?

Den ”gode rådgivning”  en god start på den 3. alder

Bolig og pension – skal ses i en sammenhæng?

Livsfaser - ændringer i DIT liv..

Pension kvinder kontra mænd

Muligheder – sammenligning af pensioner

Investering af dine pensioner i Lån & Spar

Afslutning
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Hvem er jeg?

Ismail KaplanIsmail Kaplan

Pensions- & InvesteringsrådgiverPensions- & Investeringsrådgiver

Aarhus RådgivningscenterAarhus Rådgivningscenter
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Præsentation af 
Aarhus Rådgivningscenter 

Lån & Spar sætter høje standarder for din personlige bank

Banken er et attraktivt valg ud fra den personlige oplevelse

Vi har sjælen med
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Hvad kan vi tilbyde dig?

Boligfinansiering

Forsikring

Bank

Investering 

og Pension

Solide løsninger 
– der kommer rundt om hele din økonomi01-10-2018



Pensionsrådgivning i Lån & Spar
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”Et konkret kundemøde jeg har haft”



Pensionsplanlægning og overblik
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Kundens ønskede behov



Formuefordeling (ejerbolig + fri)
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”Det gør ikke noget”



Op- og Nedkonvertering af 
realkreditlån

• Reducerer din restgæld

• Gevinst er skattefri

OpkonverteringOpkonvertering

• Reducerer den løbende ydelse

NedkonverteringNedkonvertering

Kun muligt med fastforrentede 

realkreditlån.

Kun muligt med fastforrentede 

realkreditlån.
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Friværdi 

Indefrys ejendomsskatIndefrys ejendomsskat

Afdragsfrit lånAfdragsfrit lån

PrioritetsprodukterPrioritetsprodukter

01-10-2018

”Trim dine boliglån inden pensionsalderen”

”Vigtigt at sikre en fordeling mellem friværdi, pension og frie midler”



Livsfaser

Skilsmisse

Børn

Bolig

Teenager

BryllupBørnene 
flytter hjemmefra

Pension

Ny 
lovgivnings 
muligheder
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Pension er ligesom baghaven – den skal passes uden, at der skal bruges al for meget tid på den!!!!

Ny job



• Vi bliver flere ældre på offentlig forsørgelse

• Vi bliver færre yngre til at finansiere forsørgelsen

• Vi lever længere

• Vi kommer senere ud på arbejdsmarkedet

• Vi går tidligere på pension

• Vi stiller større krav til tilværelsen i pensionsalderen

• Vi vil have skatten sænket

Finansierings-
behov

Finansierings
kilder

Forsørgelse af den pensionerede 
befolkning

Offentlig finansiering via skatter

Privat opsparing

Pensionsopsparingen bliver 
vigtigere og vigtigere 
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Pensionsopsparing 
Kvinder kontra mænd
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”Kvinders pensionsopsparing er i gennemsnit 30 procent lavere 

end mænds, og dybest set burde det være omvendt”



Anbefaling

Friværdi i bolig/sommerhus

LD

ATP

Kapitalpension

Ratepension

Aldersopsparing Indexkontrakt

Frie midler

Tjenestemandspension

Livrente

Rateforsikring

Sørg for at få lagt en plan over økonomien 

i den 3. alder

Vælger du at spise mursten, så gør det 

med omtanke
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SKAT har en stor 

betydning 

(bundskat/topskat
)



Muligheder

Alders-
opsparing

Rate-
pension

Livsvarig-
pension

Max indbetaling 5.100 kr.
5 år før pension 46.000 kr.

Ikke fradrag for indbetaling

Max indbetaling kr. 54.700 

Fradrag i topskatten

Ubegrænset
Skattefradrag/

personlig indkomst

Fradrag i topskatten
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Sammenligning af pensioner
Aldersopsparing Ratepension Livsvarig pension

Hvornår skal jeg senest 
oprette en pension?

20 år efter din pensions-
udbetalingsalder.

20 år efter din pensions-
udbetalingsalder.

Det er aldrig for sent at oprette 
en livsvarig pension.

Hvordan får jeg pensionen 
udbetalt?

Som engangsudbetaling eller i 
mindre portioner i højest 20 år 

fra din 
pensionsudbetalingsalder.

Som løbende udbetalinger i 10 
- 30 år fra din pensions-

udbetalingsalder.

Som løbende udbetaling fra din 
pensions- udbetalingsalder og 

resten af livet.

Kan jeg selv vælge, hvem 
der skal være begunstiget?

Ja Ja Ja

Bliver pensionen modregnet 
i mine offentlige ydelser?

Kun efterløn Ja Ja

Får jeg fradrag ved 
indbetaling?

Nej Ja Ja

Skal jeg betale skat ved 
udbetaling? 

Nej
Ja, pensionen bliver beskattet 

som personlig indkomst.
Ja, pensionen bliver beskattet 

som personlig indkomst.

Hvor meget kan jeg maks. 
indbetale om året?

Mere end fem år til 
folkepensionsalderen: 5.100 kr.

54.700 kr. Ubegrænset
Mindre end fem år til 

folkepensionsalderen: 46.000 
kr.
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Investeringsrådgivning
FormueBalance

Det får du med FormueBalance

Din investering rebalanceres to gange om året

Din formue plejes efter fastsat risikoprofil via 
investeringsforeninger

Indbetaler du løbende, placeres pengene automatisk efter 
din strategi

Renter og udbytte geninvesteres automatisk 

Du får en månedlig afkastrapport i din netbank

Ingen unødige udgifter med FormueBalance
Du har ingen omkostninger til depot
Du betaler ikke kurtage ved køb, salg og rebalancering
PAL-skat (afgift til staten) afregnes automatisk

Aktier Obliga-

tioner

Aktier Obliga-

tioner

Aktier

Obliga-

tioner
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FormueBalance (Porteføljer)
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FormueBalance (Investerings eksempel)
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FormueBalance (Investeringsrammer)
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Vigtige overvejelser ved  
pensions- og investeringsløsninger

Hvor stor skal formuen ende med 
at blive? 

Sæt fokus på hele formuenSæt fokus på hele formuen

Strategi og tidshorisontStrategi og tidshorisont

Spredning af investeringerne  Spredning af investeringerne  

Optimering af afkast og risikoOptimering af afkast og risiko

Skatteoptimer opsparingenSkatteoptimer opsparingen

Hvem investerer pengene?Hvem investerer pengene?
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5% mere til medlemmerne 

DSR er medejere af Lån & Spar Bank

De giver dig som medlem unikke fordele

Få en bank som er der for dig
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LSBprivat® Løn med 5% i rente op til 50.000 kr. herefter 0,00 % 

LSBprivat® Opsparing 0,35% over 50.000 kr.

Kassekredit med favorabel rente

LSBprivat® Budget

Gebyrfri hverdag

Personlig rådgiver, med fokus på dine behov

Du skal være medlem af en af vores samarbejdspartnere og samle din privatøkonomi hos os.

Kræver en almindelig kreditvurdering

Medlemsfordele for færdiguddannet

24



Har du lyst til at høre mere dine 
fordele?

Deltag i dagens konkurrence!

Du kan selvfølgelig også deltage i konkurrencen uden at blive 
kontaktet
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Tak fordi vi måtte komme!
Kontakt os

Aarhus Rådgivningscenter

Ryesgade 23

8000 Aarhus C

Tlf.: +45 8932 4500

@: aarhus@lsb.dk
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