PENSION ER EN GAVE TIL DIG SELV.
HVOR STOR SKAL DEN VÆRE?
Her får du 8 gode tips til din pension.
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1.
TÆNK
OVER DIN
LEVEALDER
Tror du, du bliver 75 år? Eller måske 90
eller 100? Det har stor betydning for din
pension, om den skal strække i få eller
mange år.
Tal fra OECD viser, at danske kvinder kan
se frem til at bruge 22,3 år af deres liv på
pension. Mænd kan forvente at leve 18,2
år på pension.
Det er markant flere år end i 1970, hvor
kvinder brugte 15 år på pension og mænd
11 år.
Den stigende levealder betyder, at du skal
lægge flere penge fra til pensionen.
En tommelfingerregel siger, at dine
pensionsudbetalinger skal svare til
ca. 80 pct. af din nuværende løn.
Kilde: OECD, Society at a Glance 2014.
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2.
TJEK HVOR MEGET,
DU FÅR AT LEVE FOR
Klik ind på pensionsinfo.dk og se, hvilke opsparinger du har. Det er let og enkelt, og du får med
det samme et overblik over, hvad din årsindkomst bliver, den dag du går på pension.

EKSEMP

EL
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3.
BEGYND DIN OPSPARING
SÅ TIDLIGT SOM MULIGT
Jo før du begynder din frivillige aldersopsparing, jo færre penge skal du undvære hver måned.

Joakim og Mathias er begge 40 år. De fik fast arbejde samtidigt, og de tjener begge
322.000 kr. årligt efter betalt arbejdsmarkedsbidrag.

EKSEMP

Deres tvungne pensionsaftaler gennem jobbet er identiske.
Deres forventede årlige indkomst ved pensionering er:
Mathias

Joakim

Livsvarig tvungen pension

34.200 kr.

34.200 kr.

10 års tvungen pension

54.200 kr.

54.200 kr.

ATP

18.000 kr.

18.000 kr.

Folkepension

72.000 kr.

72.000 kr.

178.400 kr.

178.400 kr.

45 pct.

45 pct.

40 år
2.400 kr./mdr.

25 år
1.400 kr./mdr.

257.600 kr. før skat

257.600 kr. før skat

I alt pension - før skat
Fald i årlig indkomst
Startalder v/ aldersopsparing
Indskud v/ frivillig aldersopsparing
Pension i alt inkl. aldersopsparing

Med en frivillig aldersopsparing når både Mathias og Joakim op på de anbefalede 80
pct. af den løn, de har været vant til.
Da Mathias er startet senere med at indbetale på en aldersopsparing, skal han
indbetale et højere beløb pr. måned end Joakim for at nå de anbefalede 80 pct. af den
nuværende løn.

EL
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4.
VÆLG ALDERSOPSPARING,
HVIS DU TJENER MINDRE END
500.000 KR. OM ÅRET
Aldersopsparingen er skattemæssig neutral – der er ikke fradrag ved indbetaling, men heller
ingen skat ved udbetaling.
Det er en fordel, når din indkomst er mindre en 500.000 kr. årligt. Og samtidig undgår du
modregning i pensionen fra det offentlige, da værdien på din aldersopsparing ikke medfører
modregning.
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5.
VÆLG RATEPENSION OG
LIVRENTE, HVIS DU TJENER
MERE END 500.000 KR. OM ÅRET
Du betaler topskat af den del af din indkomst, som ligger over 500.000 kr. årligt. Indbetaling på
ratepension og/eller livrente giver fradrag i din personlige indkomst med op til 51 pct.
Udbetaling fra ratepension og livrente beskattes som personlig indkomst. Du betaler formentlig
mere i skat af den sidst tjente krone i opsparingsperioden, end du gør, når opsparingen skal
udbetales. Altså kan du med fordel udskyde skatten ved at sætte pengene ind på
skattebegunstiget pensionsopsparing.
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6.
LAD PENGENE ARBEJDE FOR DIG
Du kan placere din pensionsopsparing kontant på en bankkonto, eller du kan investere den i
fx aktier eller obligationer – alt efter hvor risikovillig du er, og hvor længe der er til din pension.
Snak med din rådgiver om, hvilken investering der passer bedst til dig.
Læs mere her
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7.
TILPAS DIN
PENSIONSOPSPARING,
NÅR DER
SKER STORE
ÆNDRINGER
I DIT LIV
Hvis du fx får nyt arbejde eller mister dit
job, bliver gift eller skilt, får børn og går på
barsel, er det vigtigt, at du også kigger på
din pension.
Måske skal du sætte knap så meget til
side, eller måske skal du spare mere op?
Tal med din rådgiver, hver gang der sker
store ændringer i dit liv.

BARN
HUS
JOB
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8.
REGN PÅ DIN PENSION
På vestjyskbank.dk kan du prøve vores pensionsberegner.
Se, hvad selv et lille månedligt beløb kan gøre af forskel for din samlede pensionsopsparing.
Prøv vores pensionsberegner

DET ER ALTID EN GOD IDÉ AT SNAKKE TAL
OG FORVENTNINGER TIL DIN PENSION
IGENNEM MED DIN RÅDGIVER.
Book et pensionsmøde med din rådgiver

