
Få bedre råd til  
”Det gode liv” 



En bank der dyrker fællesskaber 

% 

Vi er ejet af  
mere end 45 organisationer 

Samarbejdet giver 
bankfordele til medlemmerne 

% 

3250 medlemmer benytter 
deres medlemsfordele 



Program 

Overvejelser og drømme 

Pensionsordninger – hvad kan de? 

Friværdi 

Medlemsfordele til medlemmer af DLF 



Livscyklus 

20 år 30 år 40 år 50 år 60 år 70 år 80 år 90 år 

Forbrug 

Indkomst 

Begrænset indkomst 
Lån til forbrug eller bolig 

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000Kr.  



Egernet Ejerbaunehøj Bjergbestigeren 



Opsparings- og 
nedsparingsmuligheder 

Friværdi i bolig/sommerhus 

LD 

ATP 

Kapitalpension 

Ratepension 

Aldersopsparing Indexkontrakt 

Frie midler 

Tjenestemandspension 

Livrente 

Rateforsikring 



Aldersopsparing 

Oprettes inden pensionsudbetalingsalderen +20 år 

 
Under 60 år – indbetaling i 2018 – 5.100 kr. 
Over 60 år  – indbetaling i 2018 – 46.000 kr.  

Muligt fra det femte indkomstår, før folkepensionsalderen.  
Muligt at fortsætte med indbetaling indtil udbetaling af løbende 
pensioner (ratepension eller livrente) begynder. 

 
Ikke fradrag for indbetaling 
 

Udbetaling 
Fuld udbetaling 
Deludbetaling 
Ingen afgift 



Fordele ved aldersopsparing 

Stor engangsudbetaling ved pensionering, hvis du skal 
skifte taget, på en stor rejse med familien etc. 

 
Kan også udbetales over flere gange som ”små 
engangsbeløb” 

 
Billigere beskatning af afkast – 15,30 % 

 
Ingen modregning i folkepensionen 

 
Saldo er fuldt sikret til arvinger 
 



Ratepension 

Oprettes inden pensionsudbetalingsalderen + 20 år 

 

Max indbetaling kr. 54.700,- 

Fradrag i topskatten 
 

Udbetaling 
 Kan udbetales over 10-30 år og frem til 90-års alderen 

 Beskattes som personlig indkomst (undtaget ambi) 

 Udbetalingsperioden på ratepensioner under udbetaling kan 
 forlænges, men ikke afkortes 

! 



Fordele ved ratepension 

Fuldt fradrag for indbetalingen 

 
Supplement til en livsvarige udbetaling ved pension, hvor 
behovet for likviditet typisk er større 

 
Mindre afhængig af offentlige ydelser 

 
Billigere beskatning af afkast – 15,30 % 

 
Saldo er fuldt sikret til arvinger 
 



Livsvarig livrente 

Ingen seneste oprettelsesdato 

 Fradrag i topskatten 

 Fradrag – éngangs indbetalinger 
Fradrag fordeles over 10 år, dog minimum 50.400 kr. (2018), hvis 
indbetaling er større 

 Fradrag - løbende indbetalinger 
Privat – indbetalinger op til 50.400 kr. (2018) Ønskes større indbetaling 
bør det være via arbejdsgiver 

Arbejdsgiver – fuldt fradrag for hele indbetalingen 
 

Udbetaling 
 Livsvarig 
 Garanti & ægtefælledækning kan tilvælges ved udbetaling 
 Beskattes som personlig indkomst (undtaget ambi) 



Fordele ved livrente 

Fuldt fradrag for indbetalingen 

 

Billigere beskatning af afkast – 15,30 % 

 

Mindre afhængig af offentlige ydelser 

 

Penge nok – længe nok fordi vi lever længere 

 



Vi lever længere! 



Friværdi 



Op- og nedkonvertering af 
realkreditlån 



Bolig og Andelsprioritet 
Lån i ejerboligen eller andelsboligen 

 

 
Fleksibilitet 

Afdragsfrihed 

Betal kun rente af det du hæver 

Aktivér din friværdi 



Hvilken rækkefølge skal jeg 
vælge? 

Indefrys ejendomsskat 

Frie midler 

Friværdi i ejendom 

Pensionsmidler 



Tommelfingerregler for 
nedsparing 

    Hvorfor spekulere på nedsparing? 

    Overblik over hvor mange penge du har og i hvor lang tid  

Læg en plan 

    Skatteregler og modregningsregler for sociale ydelser 

    udnyttes optimalt  

    Overvej om du skal bruge flest penge i starten af din 

    pensionstilværelse 

 

? 



Pensionsoverblik 



Pensionsoverblik 



Pensionsoverblik 



Lån & Spar tilbyder 

Personligt- Telefon- og Netmøder 

Pensionsoverblik 

Sparringspartner 

Individuel rådgivning 

 



Medlemsfordele for færdiguddannet 

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 DLF og samle din privatøkonomi hos os. Kræver en almindelig kreditvurdering 



Flere fordele 

Billån med medlemsfordele 

 Rente 2,95 %  

 Min. 20 % i udbetaling 

 Løbetid op til 10 år 

Du skal være medlem af DLF 
Kræver en almindelig kreditvurdering 

 

 

Boliglån 

 Ejerbolig 

 Andelsbolig 



Deltag i aftens lodtrækning 

Udfyld kuponen med dine oplysninger og deltag samtidig i 
aftens konkurrence om en lækker flaske vin!  

 



Kontaktperson 

Anker Meisling Andersen 

Pensionskonsulent 

Forretningsudvikling 

ank@lsb.dk 

+45 3378 2332 

 

 


