
Livslang Pension

Pension til hele 
livet, så du kan 
leve livet
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Flere pensionister lever 
et aktivt liv. Har du stadig 
råd til hverdag og for-
nøjelser, når du fylder 
80 år? 

Lysten til rejseoplevelser, gode 
middage og overskud til familien 
har ingen udløbsdato. Også de 
ældste pensionister udlever  
deres drømme, og mange  
forventer, at deres økonomiske 
behov vil være de samme i alle 
årene på pension.  

Mange danskere lever i dag så 
længe, at en ratepension ikke 
rækker til hele livet som  
pensionist. 

Med en Livslang Pension får du 
økonomisk tryghed i form af  
en pensionsudbetaling hver 
måned, uanset hvor gammel du 
bliver. På den måde er livrenten 
dit værn mod at løbe tør for 
pension. 

Hvis du dør, inden du går på 
pen sion, udbetales hele det  
beløb du har sparet op til dine 
efterladte.

Fordele, når du går på 
pension 
Når du går på pension, får du en udbetaling hver 
måned resten af livet.

Udbetalingen kan erstatte den lønindkomst, du 
ikke længere har som pensionist.

Livrenten er din sikkerhed for, at du har en  
løbende og livs varig indkomst, også hvis der ikke  
er offentlige ydelser, når du bliver pensioneret.

Dine nærmeste kan overtage din udbetaling i en 
aftalt periode, hvis du dør, inden perioden udløber.

Er du selvstændig erhvervsdrivende kan du bruge 
en del af dit overskud som opsparing på en Livren-
te, hvilket er et godt supplement til at spare op i 
virksomheden. Hør din rådgiver om de særlige mu-
ligheder du har som selvstændig erhvervsdrivende.

Fordele, mens du indbetaler
Du får fuldt skattefradrag for de penge, du betaler 
ind på livrenten – og der er ikke noget loft. 

Du kan med fordel kombinere livrenten med andre 
opsparingsformer.

Du kan få et godt afkast, og du betaler kun 
15,3 procent i skat af afkastet. 

Sådan vælger  du tryghed
Det er nemt og enkelt. Du aftaler blot med penge- 
instituttet, hvor mange penge du vil betale ind på 
livrenten. Du kan enten indbetale privat eller via 
din arbejdsgiver. Den eneste forudsætning er, at  
du ikke er fyldt 75 år.

Din rådgiver kan beregne, hvor meget du kan  
forvente at få udbetalt i pension. Din præcise 
udbetaling afhænger blandt andet af, hvor længe 
du har indbetalt, størrelsen på din samlede ind-
betaling, den forventede levetid for kunder på din 
alder og det afkast, du får undervejs. 

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at  
spørge din rådgiver. 

På gensyn!
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