
                                                                                                           

                      

 

Merværdi i pensionsalderen– gevinst eller gratis 
 

Med en udbetalingsplan får du overblik over økonomien efter pensionering, og samtidig er du 

sikker på at få mest muligt ud af pengene i samspil med skatteregler, efterløn og folkepension. 

 

Vær på forkant 

Det er vigtigt at være på forkant, så du ikke går 

glip af nogle muligheder for at optimere din 

økonomi i pensionstilværelsen. Fx hvis du har 

fast ejendom. Vil du være gældfri eller leve af 

friværdien? Ved du i hvilken rækkefølge, du skal 

bruge pengene? Er du opmærksom på samspillet 

med efterløn, offentlige ydelser og skatteregler? 

Det kan være svært at overskue.  

 

Hvad får du ud af rådgivningen? 

Rådgivningen giver dig og din ægtefælle/sam-

lever overblik over den økonomiske situation i 

pensionstilværelsen. Du får en optimeret 

udbetalingsplan, med budget og handlingsplan, 

så du ved, hvornår du skal gøre hvad, for at få 

mest muligt ud af pengene.  Vi kommer hele vejen 

rundt om økonomien, herunder en juridisk 

gennemgang af jeres familiemæssige forhold – 

arveforhold, testamente, særeje. 

 

Risiko ved ikke at gøre noget? 

Du risikerer, at du ikke får det optimale ud af dine 

penge, hvis du ikke foretager nogle aktive valg i 

tide. Fx at du ikke kan optage lån i huset, at du går 

glip af folkepension, at du betaler for meget i skat, 

eller at pengene efter dig ikke lander i de lommer, 

du ønsker. 

 

Gevinst eller gratis 

Vi ser ofte store gevinster selv med helt 

almindelige pensionsopsparinger, når hele 

formuen i husstanden udbetales i samspil med 

sociale ydelser og gældende skatteregler. Der er 

mange penge at spare med et planlagt 

udbetalingsforløb. Det tør vi godt garantere. Du 

er sikret en gevinst på mindst 10.000 kr. - ellers 

er rådgivningen gratis. 

 

Ekstragevinst – reel uvildighed 

Med 100 % økonomisk uafhængighed af pen-

sionsselskaber og pengeinstitutter, er du sikker 

på at få en uvildig rådgivning, der alene varetager 

dine interesser.  

 

Du kan kun vinde 

Kan vi sikre dig en endnu større gevinst, betaler 

du 10.000 kr. Når det er muligt, kan vederlaget 

trækkes via dit pensionsdepot. Ellers betaler du 

via faktura. Prisen inkluderer også din ægte-

fælle/samlever. 

 

Kontakt Ensure Pension  

Aftal en rådgivning eller start med en uforplig-

tende snak. 

mlu@ensure.dk eller 6051 8020  

Mimi Lund, partner, cand.jur.  
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