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Invester din formue i Handelsbankens puljer

Investering i puljer giver dig mulighed for at sprede din risiko ved at investere i en bred vifte af
værdipapirer – alt efter dit behov og risikovillighed.
Du kan investere din pensionsopsparing eller børneopsparing

Sådan vælger vi værdipapirer

i Handelsbankens puljer. Fordelen ved at investere i puljer er,

I puljerne investeres primært i investeringsforeningsbevi-

at du nemt kan investere din opsparing og samtidig sikre, at

ser fra Handelsinvest. Hvis vi har behov for at investere i

du spreder din risiko i mange forskellige værdipapirer.

markeder, hvor vi vurderer, at Handelsinvest ikke kan levere
beviser til at udfylde investeringsstrategien, kan beviser fra

Du kan selv investere i Netbank eller få hjælp af din rådgiver.

andre investeringsforeninger eller enkeltpapirer udgøre en del
af investeringerne.

Selvbetjening og/eller rådgivning
Du kan i Netbank frit vælge din egen sammensætning af

Du kan finde flere informationer om puljerne i de enkelte

puljer med hensyn til, hvor lav eller høj risiko, der passer til

puljers faktaark, som findes på handelsbanken.dk/puljer.

din investeringshorisont og risikovillighed. Du kan også få
rådgivning fra banken, når beslutningen om sammensætning

Risikoprofil

af puljer skal tages.

Når pensionsopsparingen eller børneopsparingen skal
investeres, er det fornuftigt først at gøre dig nogle tanker

Du kan investere i en eller flere af disse 10 puljer:
Aktier – Danmark

Obligationer – Danske

Aktier – Europa

Obligationer – High Yield

Aktier – Fjernøsten

Obligationer – Højrentelande

Aktier – Nordamerika

Obligationer – Virksomheder

Aktier – Norden
Aktier – Verden

om dit forhold til afkast og risiko, og hvornår du skal bruge
pengene. På de finansielle markeder er der nemlig sammenhæng mellem afkast og risiko – jo større risiko du er villig til
at påtage dig, desto større er muligheden for at opnå et højt
afkast, men samtidig øges risikoen for tab.
Det er en generelt opfattelse, at investering i aktier er mere
risikofyldt end i obligationer, idet afkastet på aktier de enkelte
år svinger mere end afkastet på obligationer. Generelt bør
du derfor kun have en høj andel af din opsparing placeret
i aktiepuljerne, når der er tale om en længere investeringshorisont. Ved en kortere horisont anbefales en overvægt af
obligationspuljer.
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Sådan gør du i Netbank

Handel

Hvis du selv vil tage beslutning om din puljesammensæt-

Værdipapirerne i puljerne tilhører Handelsbanken og handles

ning og ikke har behov for rådgivning fra banken, kan du

derfor i depoter tilhørende Handelsbanken.

let tilmelde børne- eller pensionsopsparingen til puljer i din
Netbank:

Afkast
Din andel af afkastet i puljerne tilskrives din puljekonto én

1) I menuen vælger du Investering og derefter Puljeadministration

gang årligt i januar. Puljeafkast kan være både positivt og
negativt.

2) Vælg konto
3) Vælg din fordeling manuelt eller ud fra Handelsbankens
strategier

Informationer til dig
I Netbank kan du måned for måned følge dit afkast, og hvert

4) Når du har godkendt, kan du se dit valg under fanen
Kommende puljevalg

år i januar modtager du et brev, hvor du kan se, hvad dit
samlede årlige afkast på puljekontoen har været.

På samme måde kan du også altid ændre dit puljevalg, hvis

Pris

du på et senere tidspunkt ønsker en anden puljesammen-

Prisen afhænger af den valgte fordeling mellem de enkelte

sætning.

puljer. Du kan beregne de forventede omkostninger på
handelsbanken.dk/puljer.

Når du benytter Netbank, har ændringen effekt ved første
månedsskifte. Du kan foretage nye valg og ændre valg og

Handel i puljerne gennemføres uden betaling af handelsom-

beslutninger frem til den anden sidste bankdag i måneden.

kostninger.

Er du i tvivl om, hvilken puljefordeling du skal vælge, anbefaler vi dig altid at tage fat i din rådgiver.

Læs mere
Du kan læse mere om Handelsbankens puljer på

Hvis du ønsker rådgivning

handelsbanken.dk/puljer og finde Vilkår for Handelsbankens

Hvis du ønsker rådgivning om, hvilken puljesammensæt-

puljer på handelsbanken.dk/vilkår.

ning, som passer til netop dit behov, kan du opdatere din
investeringsprofil via investeringsguiden i Netbank. Du finder
investeringsguiden under menupunktet Investering, hvor du
under Puljeadministration vælger, at du ønsker rådgivning.

Faktaboks
• Et enkelt investeringsprodukt – Handelsbanken

Resultatet af dine svar i investeringsguiden bliver gennemgået med din rådgiver, så du får den sammensætning af puljer,
der passer bedst til dig.

investerer for dig
• Løbende investering af dine indbetalinger
• Løbende genplacering af udtræk og udbytte/renter

Du kan senere selv ændre puljesammensætning via

• Stor risikospredning

Netbank, hvis du ønsker det. Du kan også indgå en aftale

• Lave handelsomkostninger

med din rådgiver om en løbende opfølgning.

• Mulighed for at følge dit afkast i Netbank måned for
måned
• Mulighed for at se og ændre din puljefordeling i
Netbank
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