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Sådan kommer du i gang med Investeringsguiden
For at vi kan finde den bedste investeringsløsning til dig, skal vi kende din investeringsprofil.
Investeringsprofilen fastlægges ved, at du svarer på nogle spørgsmål. Det kan du gøre i vores
Investeringsguide, som du finder i Netbank.
Det tager ca. 15 minutter at gennemgå Investeringsguiden. Du skal igennem 5 trin, og alle felter skal udfyldes,
for at du kan komme videre til næste trin.
Udfyld felterne og svar det, du mener, der passer bedst til dig. Vi gennemgår dine svar sammen efterfølgende –
og tilpasser sammen, hvis der er behov for det.

Sådan skal du gøre
1. Log på Netbank. Vælg ”Investering” i menuen til venstre. Vælg ”Investeringsguide”.
2. Klik på ”Opret ny”. Herved åbnes en ny fane i browseren, og Investeringsguiden er i gang

Markedsføringsmateriale
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Sådan skal du gøre – fortsat
Trin 1 af 5 – Formål
e.

b.

a.

c.

d.

a. Du kan ved at holde musen over det lille ”i” få hjælp til udfyldelse af det enkelte felt.
b. Vælg, hvilken type af midler du ønsker at investere.
c. Vælg, hvilket depot eller hvilken konto du vil investere fra, og hvilket beløb du vil investere. Du kan
også angive, om der skal indskydes ekstra midler der ikke p.t. er på kontoen eller i depotet. Eller om
der er midler, der skal holdes ude af investeringsforslaget.
d. Vælg tidshorisont for din investering ved at trække i slideren til det år, du forventer at skulle bruge de
investerede midler.
e. Her i højre side opsummeres løbende på forløbet. Og du kan altid gå tilbage til det præcise punkt
ved at trykke på en overskrift. Derudover vil der hele tiden være mulighed for at få hjælp via
kontaktinformation.
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Sådan skal du gøre – fortsat
Trin 2 af 5 – Erfaring

a.

a.

a.

a. Her skal du svare på spørgsmålene ved at vælge de svar, der passer bedst på dig. Spørgsmålene
går på din erfaring og uddannelse. Vi spørger dig, da vi gerne vil sikre dig bedst muligt som kunde,
og sikre at vi giver dig den rette information om vores tilbud til dig.
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Sådan skal du gøre – fortsat
Trin 3 af 5 – Økonomi
		 Her skal du udfylde dine økonomiske oplysninger. Hvis der er tale om et fælles depot eller konto, fx med
din ægtefælle/samlever, bør du angive begges indkomst og samlede aktiver og gæld.

a.

b.

a. Kender du ikke disse tal, kan du finde hjælp på din seneste årsopgørelse.
b. Ejer du en virksomhed(er) skal den skattemæssige værdi af selskabet opgives som en del af øvrige
aktiver. Med den skattemæssige værdi menes, den kontante værdi du ville kunne sætte ind på
din personlige konto, hvis du lukkede eller solgte virksomheden og betalte skatten af en eventuel
gevinst.
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Sådan skal du gøre – fortsat
Trin 4 af 5 – Risikovillighed
		 Her skal du svare på spørgsmålene ved at vælge det udsagn, der passer bedst på dig. Spørgsmålene går
på din risikovillighed, og vi bruger det som led i beregningen af den risiko, vi anbefaler dig som investor.

a.

a. Vælg den risiko, du selv mener passer til dig og den investering, du ønsker ved at trække slideren.
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Sådan skal du gøre – fortsat
Trin 5 af 5 – Risikoafdækning
		 Her kan du se, hvilken risiko vi anbefaler dig på baggrund af de svar, du har givet. Du kan ligeledes se,
om den stemmer overens med din egen vurdering af din risikovillighed. Hvis der er uoverensstemmelser,
gennemgår vi det på mødet.

a.

b.

c.

a. ”Økonomisk evne” er vores vurdering af, hvilken risiko din økonomi kan bære at investere ved.
b. ”Anbefalet risiko” er vores anbefaling til risikoniveauet for din investering. Den er baseret på den
beregnede risikovillighed og økonomiske evne. Risikoen tager altid udgangspunkt i den laveste af de to.
c. Her vælger du, om du vil sende profilen til din rådgiver, eller om du blot vil gemme profilen, for at kunne
arbejde videre med den på at senere tidspunkt.
OBS! Vær opmærksom på, at din rådgiver skal godkende dine indsendte oplysninger, inden de kan anvendes til et evt. valg
af puljefordeling. Når du har trykket på ”Send til rådgiver”, får din rådgiver besked næste morgen. Har du brug for at kunne
arbejde videre med det samme, kan du kontakte din rådgiver via telefon. Så snart din rådgiver har godkendt dine oplysninger i
Investeringsprofilen, kan profilen benyttes i forbindelse med vores puljevalgsmodul i Netbank.
En miniguide til puljevalgsmodulet i Netbank findes her.

