Danica Balance FlexOpsparing
Vil du sprede risikoen, når du investerer dine frie midler,
så er Danica Balance FlexOpsparing en interessant mulighed for dig.
Du kan selv bestemme, hvordan vi skal investere din opsparing, og i hvor lang tid. Vi klarer investeringerne for dig
og investerer din opsparing i forhold til, hvor risikovillig du
er, og hvornår du skal bruge pengene.
Vi investerer i en bred vifte af aktier, obligationer, ejendomme og direkte virksomhedslån.
Hvem kan oprette Danica Balance FlexOpsparing?
Alle kan oprette en Danica Balance FlexOpsparing. Det
kræver kun en første indbetaling på 25.000 kroner. Du
kan overføre pengene fra din netbank.
Sådan indbetaler og hæver du fra opsparingen
Du indbetaler nemt til din Danica Balance FlexOpsparing
ved en kontooverførsel fra din netbank.

Afkastet bliver beskattet som kapitalindkomst og opgøres
efter lagerprincippet. Negativt afkast kan kun modregnes
i efterfølgende års positive afkast på samme Danica Balance FlexOpsparing
Hvordan fungerer Danica Balance
FlexOpsparing?
Vi investerer din opsparing i forskellige investeringsfonde,
og din opsparing bliver forrentet ud fra afkastene på investeringsmarkederne.
Hvor meget af din opsparing, vi investerer i de enkelte
fonde afhænger af, hvilken af de 9 investeringsmåder i
Danica Balance, du vælger.
Aktier hænger sammen med risiko. Jo flere aktier, jo
større risiko. Men samtidig giver investeringer med høj
risiko normalt – over tid – et bedre afkast end mere forsigtige investeringer. Det er derfor vigtigt, at du vælger
en måde at investere på, som passer til dit temperament.
Du kan altid skifte investeringsmåde, hvis du ønsker det.

Du kan nemt hæve penge fra din opsparing, når du skal
bruge dem. Du logger bare på netpension med NemID fra
danicapension.dk og laver en kontooverførsel til din NemKonto. Pengene er til rådighed efter 3 dage.

Årlige omkostninger
Opretter du en opsparing i Danica Balance FlexOpsparing,
skal du årligt betale disse omkostninger:

Beskatning
•
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Du har ikke fradragsret for dine indbetalinger, ligesom du
heller ikke bliver beskattet af udbetalingerne.
Afkastet bliver beskattet som kapitalindkomst og opgøres
efter lagerprincippet.
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0,60 procent af din opsparing under 550.000 kroner
0,25 procent af din opsparing under 550.000 kroner
i administrationsomkostninger.

Omkostningerne udgør tilsammen minimum 348 kroner
om året (2019).

Hvad sker der med opsparingen, hvis jeg dør?
Hvis du dør, inden din opsparing er udbetalt, så får dem,
du har valgt som begunstigede, udbetalt 99 procent af
din opsparing.
Flere oplysninger
Du kan læse mere om Danica Balance FlexOpsparing på
danicapension.dk/flexopsparing.

