
Danica Select
– til dig, der kan og vil selv





En pension 
til dig, der kan 
og vil selv
Har du forstand på at investere selv? Og har du 
lyst til det? Så er Danica Select måske en oplagt 
pensionsopsparing for dig. Med Danica Select får 
du nemlig maksimal indflydelse og frihed til selv at 
bestemme over din pensionsopsparing.

Danica Select giver dig adgang til et stort investe-
ringsunivers, hvor du kan handle værdipapirer enkelt-
vis. Du får et pensionsdepot, og herefter kan du frit 
handle med over 15.000 forskellige værdipapirer på 
17 børser i Europa og Nordamerika.

Danica Select minder på mange måder om et 
investeringsdepot med frie midler. Forskellen er, at du 
stadig får skattefradrag for dine indbetalinger og alle de 
andre fordele, der følger med opsparing i et pensions
selskab. 

Denne brochure giver en overordnet beskrivelse af Danica 
Select.  I øvrigt gælder Danica Pensions almindelige vilkår, 
som du kan læse mere om på danicapension.dk.



Dine fordele med 
Danica Select 

En pensionsopsparing i Danica Select giver dig samme frihed til at investere 
som i et investeringsdepot med frie midler.

Derudover har du en række fordele, som du ikke kan opnå med et almindeligt 
frit investeringsdepot.

  Du kan vælge mellem en aldersopsparing, ratepension eller livsvarig 
pension (livrente).

 Der er intet loft for skattefradrag på livsvarig pension.

  Du kan tilknytte en dækning ved tab af erhvervsevne og fritagelse for 
indbetaling ved sygdom. 

  Du kan oprette din opsparing, så din begunstigede får udbetalt værdien 
af dit depot, hvis du dør, før pengene er udbetalt. På den måde er depotet 
beskyttet mod krav fra kreditorer.

  Danica Pension er den juridiske ejer af værdipapirerne – så du slipper for 
at forholde dig til de komplicerede regler om beskatning af gevinster med 
videre.



Du handler via 
Danske Netbank 

Når du vælger Danica Select, får du Danske Netbank i Danske Bank. 
I netbanken får du en konto og et pensionsdepot, og så er du klar til at 
investere din opsparing.

Du kommer til at handle gennem et veletableret investeringsunivers, 
som mange kunder i årevis har været tilfredse med at bruge.  

Alt efter dine ønsker til rådgivning og pris har du også mulighed for at 
vælge Udvidet  Investering – se beskrivelsen på side 6 og 7. 

Du skaber selv dit afkast
Lovgivningen kræver, at Danica Pension ejer de værdipapirer, du 
handler – og derfor får du en fuldmagt til at handle på vores vegne. 
Du kan dog frit købe og sælge på depotet, og du vælger helt selv, 
hvilke papirer din opsparing skal investeres i blandt noterede aktier og 
obligationer samt simple investerings foreninger.

Med Danica Select er du selv ansvarlig for at skabe dit afkast, som kan 
være positivt eller negativt.



Din indgang til 
alverdens børser

Med Danica Select får du adgang til at handle på 17 børser i 16 lande. Det 
betyder, at du kan handle med mere end 15.000 forskellige værdipapirer.

Du kan følge dine investeringer i dit depot og for eksempel løbende få information 
om dine investeringer og igangværende og gennemførte handler, herunder blandt 
andet din handelshistorik, kursgrafer, dit afkast, og detaljer om dine handler og 
værdipapirer.

Udvidet Investering er et tilvalg, som gør det muligt for dig at se nyheder og hente 
analyser fra de vigtigste aktiemarkeder – døgnet rundt.

Hvis du vælger Udvidet Investering, får du et ekstra godt grundlag for at vælge de 
investeringer, der er rigtige for dig.



Få overblik, analyser 
og nyheder

Med Udvidet Investering kan du nemt følge udviklingen i dit depot, 
og du kan til enhver tid følge med i dine afkast og udtrækninger.

Du får adgang til analyser fra finansielle kanaler – Danske Equities 
og Wall Street on Demand, ligesom du løbende får leveret 
finansielle nyheder fra Reuters og Danske Banks webredaktion. Og 
en særlig kursservice kan holde øje med kursen for dig og sende en 
mail eller sms, når kursen stiger eller falder til et bestemt niveau.

Derudover kan du benytte en række andre faciliteter, som for 
eksempel
• dagens udvikling – en grafik over udviklingen i hovedindeksene
• indeks – dagens værdi og ændring i hovedindeksene
•  børstemperatur – overblik over stigning og fald i dagens 

aktiehandler
• overblik over aktuelle renter
• overblik over aktuelle valutakurser.



Sådan får du Danica Select

Rådgivning
Som kunde i Danica Pension kan du være sikker på at få en meget kompetent 
og grundig rådgivning om pension.

Vores rådgivere hjælper dig med at afdække dine behov for opsparing og 
forsikring – og med at finde det produkt, der passer bedst til dig.

Danica Pension yder ikke investeringsrådgivning – heller ikke om investering 
i Danica Select. Men er du også kunde i Danske Bank, har du mulighed for – 
mod betaling – at få tilknyttet en investeringsrådgiver. Investeringsrådgiverne 
har den nødvendige ekspertise for at kunne vejlede dig om fastlæggelse af 
investeringsstrategi, tidshorisont, risiko og konkrete investeringer.

Er Danica Select noget for dig?
For at få Danica Select skal du indbetale et engangsbeløb på minimum 
100.000 kroner. Du skal samtidig aftale en årlig minimumsindbetaling, 
som afhænger af størrelsen på dit engangsbeløb. Det aftaler du med 
din rådgiver.

Hvis du er interesseret i at overføre en anden opsparing til Danica 
Select, har du også mulighed for det.

Du er velkommen til at kontakte din rådgiver eller 
ringe til os på 70 11 25 25, hvis du vil vide mere 
om Danica Select.





Hvad koster det?

Danica Select har et fast administrationsgebyr på 1.200 kroner om året. 
Derudover er der en række variable gebyrer og handelsomkostninger, der blandt 
andet afhænger af, om du har Udvidet Investering, hvilke værdipapirer der ligger i 
dit depot, hvilke værdipapirer du handler med, og hvor meget du handler.

På danicapension.dk/priser kan du se en komplet prisliste for Danica Select.



Sådan får du overblik

Tjek pension på din smartphone
Med app’en ”Mobilpension” kan du blandt andet se din opsparing 
og tjekke dine afkast, følge indbetalingerne, og se hvad du betaler for 
administration og investering. Se mere på danicapension.dk/app.

Henter du også Danske Banks Mobilbank, kan du handle værdipapirer 
direkte. Se mere på danskebank.dk/mobilbank.

Netpension
I netpension på danicapension.dk kan du se præcis, hvordan dine 
forsikringer dækker, følge med i hvordan din opsparing udvikler sig, og se 
hvor meget du har sparet op – ligesom i din netbank. Log på med NemID.

Få din post elektronisk
Har du tilmeldt Danica Pension som afsender i eBoks? Hvis ikke, så 
ligger der et brev og venter på dig. Gå ind på eboks.dk, og sig ja til, at vi må 
sende vores breve elektronisk til dig.

Danicapension.dk
Få enkel og overskuelig information om produkter og services, brug dine 
forsikringer, tilmeld dig nyhedsbrevet ’Værd at vide’ og meget mere.

Få svar her og nu på 70 11 25 25
Har du spørgsmål til Danica Select, sidder vi klar til at hjælpe dig.
Mandag – onsdag 08.45–16.15
Torsdag 08.45–17.30
Fredag 10.00–16.00



Danica Pension Parallelvej 17
2800 Kgs. Lyngby

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