I N V EST E R I N G

Råd til at investere ansvarligt

Få et langsigtet afkast
af dine penge
Du behøver hverken være millionær eller ekspert for at investere hos os.
Vi gør det let at investere ansvarligt.
Sådan investerer du
Du kan hos os vælge imellem investeringsprodukterne AL-LetInvest, AL-FormueInvest og AL-PuljeInvest.
Sammen med dig finder vi ud af, hvilke produkter der matcher dine behov. Og på baggrund af din investeringsprofil - og dermed hvor stor en risiko, du er villig til at løbe - investerer vores eksperter dine penge
professionelt, uden at du selv behøver at foretage dig noget.

AL-LETINVEST

AL-FORMUEINVEST

AL-PULJEINVEST

Investering af mindre
opsparing

Investering af større
opsparing

Investering af pension
eller børneopsparing

Med AL-LetInvest kan du investere
opsparinger fra 25.000 kr.

Med AL-FormueInvest kan du
investere opsparinger fra 200.000

Med AL-Puljeinvest er god til din
pensionsopsparing eller børneopsparing

Dine fordele:
• Du investerer i et mix af aktier, obligationer og investeringsforeninger tilpasset din profil.
• Du investerer i et stort antal værdipapirer og spreder risikoen for tab.
• Vores eksperter følger markederne hver dag og tilpasser din investering løbende for at give dig det bedst mulige afkast.

8 ud af 10 danskere ønsker
at investere bæredygtigt
Kilde: Finans Danmark

Alle vores produkter er
investeret ansvarligt
Mange danskere vil gerne sætte deres sparepenge i
bæredygtige investeringer. Det forstår vi godt, og derfor
investeres alle vores produkter samt de investeringsforeninger, vi samarbejder med, ansvarligt.
Det betyder blandt andet, at de virksomheder - som investeres i - screenes for overtrædelse af FN’s Global Compact.
Principperne heri omhandler: støtte og respektere menneskerettigheder, arbejdstager-rettigheder, miljø samt antikorruption.

Investering er for alle
Danskernes konti bugner med kontanter, men når pengene står og sover til en rente tæt på
0%, bliver de faktisk mindre værd år for år. Det skyldes blandt andet, at forbrugsvarer løbende
stiger i pris. For eksempel er prisen på 1 liter mælk fra 2015-2018 steget med ca. 25%. Så det
er en god ide at investere og dermed sætte liv i din opsparing.

Vores anbefalinger til dig om investering:
• Invester som udgangspunkt altid pensionsmidler i værdipapirer, da de typisk har en lang tidshorisont
• Invester de penge, der står på en opsparingskonto, og som ikke skal bruges nu og her
• Sæt din tidshorisont efter, hvornår du forventer at bruge den ”sidste” krone af dit investerede beløb.
• Hav kontanter - svarende til et halvt års faste udgifter - stående på en opsparingskonto.

Læs mere på al-bank.dk/investering
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Forudsætninger:
Der er taget højde
for skat på 33 % og
inflation på 1,20 %.

