Med en Letsikring af
indtægt ved pension kan du:
•

Sikre, at dine penge kommer dig eller dine nærmeste til gode.

•

Sammensætte Letsikringen, så den passer præcis til din situation

30 %

af dit overskud

til pension

– nu og når du går på pension.
•

Tilpasse Letsikringen, når der sker ændringer i dit liv - både privat
og arbejdsmæssigt.

•

Beskytte din opsparing mod kreditorer - præcis som en ratepension.

Samtidig får du:
•

Fleksible investeringsmuligheder.

•

Rådgivning fra din personlige rådgiver i dit pengeinstitut, som i
forvejen kender dig og din virksomhed.

•

Mulighed for at følge Letsikringen via din netbank - præcis som du
kan følge ratepensionen.

Nysgerrig?
Se mere på www.letpension.dk eller se filmen om Letsikring af indtægt ved
pension ved at scanne koden her:

Sådan sikrer du dig den bedste pension som selvstændig
- til dig, der driver selvstændig virksomhed under Virksomhedsskatteordningen
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Sådan sikrer du dig den bedste pension som selvstændig
til dig, der driver selvstændig virksomhed under Virksomhedsskatteordningen

Gør brug af dine fordele som selvstændig

Vælg den rette opsparing fremover

Hvis du har valgt et arbejdsliv som selvstændig, er det ingen overraskelse, at dine

Fordi der løbende sker ændringer i mulighederne for at spare op og i din virksomhed,

indkomstforhold ændrer sig fra år til år. Det betyder også, at dine muligheder for at spare

er månederne op til et årsskifte et rigtig godt tidspunkt at få gennemgået, hvad der er

op er forskellige fra år til år.

bedst for dig. Når du alligevel taler med din revisor og bankrådgiver om dine muligheder
for at placere din virksomheds overskud, er det derfor oplagt at få talt om, hvilken form

Som selvstændig har du den fordel, at mulighederne for at lægge penge til side til

for opsparing, der er den rigtige for dig.

pensionstilværelsen er noget større end for lønmodtagere. Hvert år kan du nemlig sætte
op til 30 % af det overskud, du forventer at få i din virksomhed, ind på en livsvarig

Ikke to virksomheder er ens. Derfor er der heller ikke ét råd, som gælder ens for alle

livrente.

- bortset fra det enkle råd at tale med din revisor og bankrådgiver om, hvordan du får

Penge så længe du lever
I Letpension kalder vi den livsvarige livrente for en Letsikring af indtægt ved pension, for
det er nemlig det, det er: En let måde at sikre sig en indtægt resten af livet, når man går
på pension.
Med Letsikringen kan du spare op, når du har overskud til det, uden at være bundet til at
skulle indbetale det samme i årene efter. Vi kan sætte Letsikringen sammen, så den reelt
fungerer som en ratepension, så dine penge stadig kommer dine nærmeste til gode, når
du ikke længere er her. Fordelen er blot, at du aldrig løber tør for penge, uanset hvor
længe du lever.

mest ud af fordelene som selvstændig til at spare op til pension.

