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XX. DATO 20XX

Resultat af Danica PensionsTjek

Du har den XX. DATO 20XX gennemført Danica PensionsTjek og fået vores anbefalinger.

Anbefalinger

Her ser du, hvor meget du kan få udbetalt - set i forhold til vores anbefaling. Vi har samlet og
omregnet dine tal.

Pensionsopsparing - din opsparing ligger lidt under vores anbefaling

Din samlede udbetaling før skat, fra du er 67 år 21.629 kr./md.
Danica Pension anbefaler 23.249 - 26.489 kr./md.

Din samlede udbetaling viser, hvad du kan få udbetalt før skat, fra du går på pension - og resten af din
forventede levetid - når din opsparing, pension fra det offentlige og en del af din øvrige formue er lagt
sammen. Vores anbefaling viser, hvad du skal have udbetalt, hvis du vil opretholde din levestandard,
når du går på pension.

Dækning ved tab af erhvervsevne - din dækning ligger meget under vores anbefaling

Din samlede udbetaling før skat 14.416 kr./md.
Danica Pension anbefaler 23.450 - 28.808 kr./md.
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Din samlede udbetaling viser, hvor meget du kan få udbetalt før skat, hvis du mister din erhvervsevne.
Beløbet indeholder udbetalinger fra dine forsikringer og udbetalinger fra det offentlige (førtidspension
eller eventuel ressourceforløbsydelse). Vores anbefaling viser, hvad du skal have udbetalt, hvis du vil
opretholde din levestandard.

Dækning ved dødsfald - din dækning ligger lidt under vores anbefaling

Samlet engangsudbetaling efter skat 620.452 kr.
Danica Pension anbefaler 636.392 - 1.307.103 kr.

Din samlede udbetaling viser, hvor meget dine efterladte kan få udbetalt efter skat, hvis du dør, før du
når pensionsalderen. Vores anbefaling viser, hvad dine efterladte bør få udbetalt, hvis de skal være
sikret økonomisk. Anbefalingen afhænger af, om du er gift, har børn og har gæld.

Begunstiget
Udbetalingen fra din pensionsordning i Danica Pension går ved dødsfald til:

Forsikringsnummer 110 1234 5678 
Nærmeste pårørende.

Forudsætninger for vores anbefalinger
Vores anbefalinger er baseret på dine svar om dit liv og din økonomi samt dine pensionsoplysninger
fra Danica Pension.

Derudover indregner vi offentlige ydelser og laver et skøn over, hvad du vil have i opsparing og anden
formue, når du når pensionsalderen - blandt andet ud fra hvordan andre med samme indkomst som dig
sparer op. Læs mere om forudsætningerne i Danica Pensionstjek.

Din livssituation

Du har oplyst følgende om dit liv og din økonomi:

• Du er gift, og din ægtefælle har en løn på ca. 380.000 kroner om året.
• Du har 2 børn under 21 år.
• Din løn er ca. 409.201 kroner om året.
• Du har ejer- eller andelsbolig med en friværdi på ca. 0 kroner og en gæld på ca. 250.000 kroner.
• Din husstand har anden gæld på ca. 50.000 kroner.
• Du ønsker at gå på pension, når du fylder 67 år.
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Dine pensionsordninger

Her ser du din opsparing og dine forsikringer, som vi har brugt til vores anbefalinger.

Pensionsopsparing

Danica Pension

12.317 kr.
Pr. XX.XX.20XX 
Opsparing Årlig 
indbetaling 45.174 kr.

Dækning ved tab af erhvervsevne

Danica Pension

Årlig udbetaling 163.680 kr.
Engangsudbetaling 100.000 kr.

Dækning ved dødsfald

Danica Pension

Engangsudbetaling 613.802 kr.
Årlig udbetaling 946 kr.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte (Mægler) på telefon XX XX XX XX.

Venlig hilsen
Danica Pension

Forsikringsnummer 110 1234 5678
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