P E NS I O N

Når livet ændrer sig,
skal din pension følge med

Få råd til at leve livet – hele livet
Ved du, hvad der skal ske med din og familiens økonomi, når der ikke længere går løn ind på
kontoen? Hvis livet tager en drejning, og tilværelsen tager nye former, skal din pension følge
med og tilpasses efter det, der er vigtigt for dig i dit liv lige nu.
Hver gang der sker noget nyt i dit liv - og allerhelst hvert 3. år - bør du få tjekket, om din pension
er skruet rigtigt sammen. Så du får råd til at leve livet - hele livet.

Vi er alle forskellige, og derfor har
vi ingen standardløsninger.
Hos os er det altid dig og dine behov,
der er udgangspunktet for vores rådgivning
og anbefalinger.

Dit liv. Vores udgangspunkt
Det vender ikke bare tilværelsen, men også dine økonomiske behov på hovedet, når dit familieliv eller jobsituation ændrer sig. Tal med os, når der sker nyt i dit liv, f.eks. hvis du får børn eller
nyt job. Vi hjælper dig med at sikre at din pension fortsat passer til dine og familiens behov.

Tal med os, når dit liv ændrer sig
Familieliv

Jobsituation

• Flytte hjemmefra: Sådan sikrer du økonomien

• Start på karrieren: Hvor vigtig er pensionen i det første job?

• Ny bolig: Passer din pension til den nye boligsituation?

• Når du skifter job: Jobskifte kan have store konsekvenser

• Flytte sammen: Sådan sikrer I hinanden
• Barn på vej? Sådan dækker du familien
• Hvert til sit: Hvad skal der ske med økonomien?

for din pension
• Deltid, orlov eller ledig? En ny jobsituation kan påvirke din
pension betydeligt
• På vej på pension: Bliv helt PensionsKlar nu og fremover

Sådan sikrer din pension økonomien
En pensionsordning er meget mere end en opsparing. Den er også en forsikring, som dækker dig og
din familie økonomisk, hvis du skulle blive syg eller hvis du dør, inden du når folkepensionsalderen. Her
er vores generelle anbefalinger til størrelsen på dækningerne - husk at vi altid tilpasser ordningen til din
situation og behov.

Når du går på pension

Hvis du bliver syg

Hvis du dør tidligt

Vores anbefaling

Vores anbefaling

Vores anbefaling

Vi anbefaler, at du sparer nok op til,
at du kan få 80 % af din nuværende
indtægt udbetalt fra den dag, du går
på pension.

Hvis du skulle blive alvorligt syg
og ikke være i stand til at arbejde,
anbefaler vi, at du kan få 80 % af din
nuværende indtægt udbetalt.

På den måde vil de ﬂeste have en
økonomisk tryg alderdom med sikkerhed for betaling af boligudgifter,
leveomkostninger og fornøjelser.

Særligt i børnefamilier, hvor hele lønnen bruges hver måned til at betale
boligudgifter og leveomkostninger, er
det nødvendigt med en høj udbetaling - hvis et familiemedlem bliver
syg og ikke længere kan arbejde.

Hvis du skulle dø tidligere end forventet - og før du fylder 67 år - anbefaler
vi, at du sikrer din familie et økonomisk råderum og tid til at træﬀe de
nødvendige beslutninger i en ellers
svær periode.

Sådan kan du spare op

Sådan kan du forsikre dig

Sådan kan du sikre familien

Dine muligheder hos os:

Dine muligheder hos os:

Dine muligheder hos os:

• Livrente
• Ratepension
• Aldersopsparing

• Forsikring ved sygdom
• Forsikring ved kritisk sygdom

• Forsikring ved død
• Forsikring af lån og kredit
ved død
• Forsikring af barn ved død

Vores generelle anbefaling er, du dækker dig ind, således at din familie får
udbetalt 5 x din årsløn, når du dør.

Læs mere på
www.al-bank.dk/ditliv-dinpension

