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Hvor aktivt ønsker du at tage del i investeringen af din 
pension?

Hører du til dem, der gerne vil have indblik i og indflydelse 
på dine investeringer i aktier og obligationer, er Danica 
Link noget for dig. Her får du overblik, og du kan aktivt 
følge med i, hvordan pengene placeres.

Du kan både oprette Danica Link privat og via din firma-
pensionsordning.

I denne brochure kan du læse mere om de muligheder, du 
får med Danica Link.

De fleste har en drøm om, hvordan 
deres seniortilværelse skal 
forme sig. Og mange har i dag en 
pensionsopsparing, fordi de ved, at det 
er en god idé at spare så meget som 
muligt op – så der også bliver råd til at 
opfylde drømme.

Danica Link
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Idéen bag Danica Link er fleksibilitet. Det 
betyder, at du selv vælger, hvordan dine 
pensionsmidler skal investeres. Du tager 
selv ansvaret for din pensionsopsparing 
og får på den måde et afkast, der varierer 
– alt efter hvordan kurserne udvikler sig, 
og hvor stor en risiko du løber.

Din opsparing bliver investeret i investe-
ringsforeningsafdelinger. Vi samarbejder 
med nogle af de førende fondsforvaltere i 
Danmark og globalt. Det er en garanti for
seriøsitet, og det giver samtidigt et bredt 
udvalg af afdelinger.

Har du spørgsmål om Danica Link, er  
du altid velkommen til at ringe på  
70 11 25 25 og tale med vores rådgivere.

Med Danica Link har du direkte indflydelse 
på, hvordan din pensionsformues opspa-
ring investeres. Du angiver en procent-
vis fordeling af, hvordan du ønsker, dine 
indbetalinger skal fordeles på de enkelte 
investeringsforeningsafdelinger.

Du bestemmer
Du vælger selv den eller de afdelinger, der 
opfylder dine forventninger til afkast og 
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risiko. De afdelinger, du kan investere i, 
er eksempelvis sat sammen på baggrund 
af geografiske områder, obligationernes 
løbetid m.v.

Du skræddersyr din helt individuelle 
investeringssammensætning i dit Dani-
ca Link-depot, og du kan når som helst 
ændre sammensætningen. Vores samar-
bejdspartnere giver dig adgang til et stort 
udvalg af investeringsforeningsafdelinger.
Afdelingerne er nøje udvalgte og overvå-
ges løbende af specialister i investering.

Klik ind på danicapension.dk/danica_link, 
og få en nærmere beskrivelse af de afde-
linger, vi udbyder under Danica Link, og 
deres investeringer, risiko og historiske 
afkast. Her kan du også sammenligne de 
forskellige afdelingers resultater.



Der er en sammenhæng mellem afkast 
og risiko. Derfor kan du ikke forvente en 
meget større forrentning af dine penge 
uden samtidig at tage en dertilsvarende 
høj risiko.

Historisk er der højere risiko ved at 
investere i aktier end i obligationer. En 
tommelfingerregel er, at jo kortere tid der 
er til, at du skal på pension, jo mindre risi-
ko bør du tage. Det er også en god idé at 
sprede investeringerne over flere forskel-
lige investeringsforeningsafdelinger. Det 
gælder især, når du investerer i afdelinger, 
der er karakteriseret ved en høj risiko.

Du skal være opmærksom på, at der i de 
fleste afdelinger med investering i uden-
landske værdipapirer også kan være en 
risiko på valutakursen ud over den risiko, 
der ellers er ved at investere i de enkelte 
værdipapirer.

Har du spørgsmål i forbindelse med dine 
investeringer, tilbyder vi gratis råd og 
vejledning på 70 11 25 25. Du kan også 
få tilknyttet din egen personlige investe-
ringsrådgiver mod betaling.

Strakshandel
Som de førende på det danske marked 
tilbyder vi strakshandel for en række 
investeringsfonde, hvor du løbende kan 
indtaste dine salgs- og købsordrer.

Du kan strakshandle via netpension på 
danicapension.dk og i Danske Netbank alle 
hverdage mellem kl. 10 og 22 eller i det 
omfang, vores samarbejdspartnere stiller 
en strakskurs.

Gode råd, før du investerer
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Stabilt afkast – lav risiko
Skal du på pension om forholdsvis få år, 
anbefaler vi, at du hovedsageligt vælger 
obligationsafdelinger, der er baseret på 
korte eller mellemlange danske obligati-
oner. Kombiner eventuelt med en mindre 
del i andre typer obligationer samt i aktie-
afdelinger, som investeres i et bredt udsnit 
af internationale aktier.

Højere forventet afkast – middel risiko
Er der mere end 10 år til, at du skal på 
pension, anbefaler vi, at du vælger en kom-
bination af afdelinger, der er sat sammen 

af ca. 50 procent obligationsafdelinger og 
ca. 50 procent aktieafdelinger.

Obligationsdelen bør overvejende bestå af 
mellemlange og lange danske obligationer, 
der kan suppleres med erhvervsobligati-
oner og internationale stats- og realkredi-
tobligationer.

Vi anbefaler, at du sammensætter aktie-
delen af flere forskellige aktieafdelinger, så 
størstedelen er investeret i et bredt udsnit 
af internationale aktier. I disse afdelinger 
svinger kurserne mere, men på langt sigt 

Afkast og risiko
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er afkastet sædvanligvis bedre. Dette an-
befales især, hvis der er 10 år eller mere 
til. at du skal på pension.

Højt afkast – høj risiko
Er der mere end 15 år til, at du skal på 
pension, anbefaler vi, at du tager en større 
risiko. Vælg hovedsagligt afdelinger, der 
er baseret på investeringer i aktier, og lad 
obligationsafdelingerne udgøre en mindre 
andel.

Vi anbefaler, at du sammensætter aktiein-
vesteringerne af brede aktieafdelinger, der 

investerer i internationale aktier. Kom-
binér med specialiserede aktieafdelinger, 
som investerer i forskellige brancher – for 
eksempel teknologi og healthcare eller 
lande og geografiske regioner, såsom Øst-
europa og Fjernøsten.

Dette anbefales især, hvis du er indstil-
let på at følge dine investeringer tæt og 
er villig til at acceptere større udsving. 
Desuden bør der være mere end 15 år 
til, at du skal på pension, da store udsving 
i aktiekursen som regel udjævnes over 
længere tid.



Hvordan skal din opsparing  
udbetales?
Når du vælger Danica Link som op-
sparingsform, skal du samtidig tage 
stilling til, hvordan du vil have pengene 
udbetalt – det vil sige, om du ønsker en 
aldersopsparing, en ratepension eller 
en livsvarig pension. Alt afhængig af 
produktet er der forskellige skattereg-
ler knyttet til både ind- og udbetalinger. 
Hvilke regler der gælder, kan du få 
oplyst hos os i Danica Pension.
 
Suppler med de rigtige forsikringer
I Danica Pension synes vi, at det er 
vigtigt at være dækket rigtigt – også 
mens du er på arbejdsmarkedet. 
Derfor tilbyder vi, at du samtidig med 
Danica Link kan oprette en række 
forskellige forsikringer som eksempel-
vis dækning ved tab af erhvervsevne, 
dækning ved visse kritiske sygdomme 
og Danica Sundhedssikring. Du beslut-
ter selvfølgelig selv, hvilke forsikrin-
ger du vil købe, og hvor store de skal 
være. Det vigtigste er blot, at du og din 
familie altid er dækket i forhold til jeres 
behov. Du kan læse mere om de enkel-
te forsikringer på danicapension.dk.

Andre valg

Direkte 
adgang til 

Danica Link 
på nettet
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Du kan altid følge dine investeringer og 
udviklingen af din pensionsformue i Danica 
Link via netpension på danicapension.dk 
og i Danske Netbank.. Det er også her, du 
kan se alle dine forsikringer, som eksem-
pelvis dækning ved tab af erhvervsevne.

Med Danica Link kan du gennem netpensi-
on eller Danske Netbank handle direkte på 
dit Danica Link-depot.

Med netpension ved du altid, hvordan det 
går med dine investeringer. Hele døgnet. 
Helt enkelt.

Har du ikke selv adgang til internettet, kan 
du kontakte os.
 
Tjek investeringsbetingelserne
Du kan læse de præcise vilkår for, hvordan 
Danica Link fungerer i ”Investeringsbetin-
gelser for Danica Link”.

Se dem på danicapension.dk, eller ring til 
os på 70 11 25 25.



Danica Pension Parallelvej 17
2800 Kgs. Lyngby

Telefon 70 11 25 25
Fax 45 14 96 16
www.danicapension.dk 
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