
OpsparingPlus

Vi plejer dine penge, 
som vi plejer vores egne



Læs mere på almbrand.dk/opsparingplus

Vi tager hånd om 
din opsparing

OpsparingPlus er mo-
derne investeringspleje 
til dig, som ønsker sikkerhed 
for, at dine penge bliver plejet af 
Alm. Brand Banks professionelle 
investeringseksperter – hver eneste dag 
– året rundt. OpsparingPlus er et 
fuldmagtsprodukt til investering af både frie 
midler og pensionsmidler, og der er intet krav til 
størrelsen på din investering.

 

OpsparingPlus er for alle

http://www.almbrand.dk/abdk/privat/Bank/Produkter/Investering/Viinvestererfordig/opsparingplus/index.htm


Vil du selv være med 
eller hellere overlade det hele til os?

Med OpsparingPlus vælger du selv, om du vil overlade det hele 
til os, eller om du selv vil investere en del af dine penge. 
Vi giver dig fleksibilitet til selv at supplere med de aktier, 
obligationer og investeringsforeninger, du ønsker. Den del af 
pengene, som du vil have professionel pleje af, bliver løbende 
justeret efter din investeringsprofil. Resten er i dine hænder. 
Med OpsparingPlus får du friheden til at vælge.

Uanset om du investerer selv, eller får vores investerings-
eksperter til at pleje alle dine penge, skal det være nemt for dig. 

Derfor sørger vi for at indberette 
køb, salg og udbytter af 

værdipapirer til SKAT.

Der er ingen binding med 
OpsparingPlus. Det betyder, 

at du altid kan sætte penge 
ind, hvis du ønsker at investere 

mere, og du kan trække dine frie 
midler ud, hvis du vil reducere din 

investering. På den måde er 
OpsparingPlus en fleksibel 

investeringsform.



OpsparingPlus tager udgangspunkt i dig og dine behov. Dine 
investeringer skal altid afspejle den risiko, du er tryg ved. Derfor 
afdækker vi som det første, hvilken af de fem investeringsprofiler 
der passer til dig og din opsparing. Din investeringsprofil sikrer 
den rigtige spredning mellem aktier og obligationer, så du ikke 
løber en større risiko, end du ønsker. 

Når din investeringsprofil er fastlagt, investerer vi dine penge 
ud fra den og ud fra de samme overordnede principper, som vi 
i Alm. Brand bruger til at pleje vores egne penge. På den måde 
opnår du tryghed for, at dine investeringer bliver passet og plejet 
bedst muligt.
(Se under de 5 investeringsprofiler)

Hvordan investerer vi?
Baseret på din investeringsprofil investerer vores eksperter 
dine penge i traditionelle danske investeringsforeninger, som 
indeholder aktier eller obligationer. Investeringseksperterne 
vælger fordelingen ud fra din investeringsprofil. 

Derudover placerer vores investeringseksperter dine penge ud 
fra de samme investeringsprincipper, som vi i Alm. Brand Bank 
bruger til at pleje vores egne midler. 

På den måde er du sikret, at OpsparingPlus følger de kortsigtede 
taktiske og langsigtede strategiske investeringsbeslutninger, som 
vi selv benytter til at pleje vores egne penge. Vi søger 
dermed at optimere og maksimere afkastet, 
samtidig med at du ikke løber større 
risiko, end du ønsker.
(Se under Investeringsprofilerne 

investeres forskelligt)

Investering med 
udgangspunkt 
i dig



Vær opmærksom på, at værdien af dine investeringer 
altid både kan stige og falde over en given periode, 
uanset investeringsprofil.

De 5 investeringsprofiler

Med OpsparingPlus får du adgang til 5 forskellige 

investeringsprofiler – alle plejet af Alm. Brand 

Banks investeringseksperter.

Meget høj
Risikoen for store udsving er meget høj, 
men porteføljen giver typisk de bedste 
muligheder for høje afkast over tid.

Høj
Risikoen for store udsving er høj, men 
porteføljen vil også typisk levere et højt 
afkast over tid.

Mellem
Risikoen for store udsving er moderat og 
giver en god sandsynlighed for et moderat 

afkast over tid.

Lav 
Risikoen for store udsving er lav, 
men der er også begrænsede 
muligheder for afkast.

Meget lav 
Risikoen for store udsving er meget lav, 

men der er også meget begrænsede 

muligheder for afkast.



Lavrisiko-aktiver   Højrisiko-aktiver    

Meget lav Lav Mellem Høj Meget høj

Investeringsprofilerne investeres forskelligt

Vores fem investeringsprofiler har forskellige 

sammensætninger af aktier og obligationer for 

at passe lige præcis til din investeringsprofil.

Læs mere om sammensætningen på 

almbrand.dk/opsparingsplus



Gennemsigtig investering
Du har fuld adgang til dine investeringer online via din 
Netbank, så du hele tiden kan følge med i udviklingen. 
Derudover får du også hvert kvartal en afkastrapport i 
dit eArkiv i Netbanken.

Automatisk nedtrapning
af risikoen
Med OpsparingPlus vælger du et udbetalingstidspunkt, uanset 
om der er tale om frie midler eller pension. Og medmindre du 
aftaler andet med os, så neddrosles risikoen i din portefølje 
automatisk ud fra vores neddroslingspolitik, når udbetalings-
tidspunktet nærmer sig. 

En gennemskuelig pris
Som kunde i OpsparingPlus betaler du for at få adgang til den 
professionelle pleje af dine penge. Du betaler en procentsats, 
som bliver lavere, jo højere et beløb du investerer – og 
investerer du mere end 500.000 kr., betaler du ikke for denne 
del af din investering. Jo flere penge, du har i OpsparingPlus, 
jo lavere en procentsats betaler du. 

Kort og godt om 
OpsparingPlus
• Vi plejer dine penge, som vi plejer vores egne  

– hver dag – året rundt

• Værdipapirerne står i dit eget personlige depot

• Følg med i investeringerne via Netbank og Mobilbank

• Stor risikospredning både geografisk og på aktivklasser

• Få fuld professionel pleje af dine penge,  
eller invester selv helt eller delvist

• Investerer du mere end 500.000 kr., betaler  
du ikke for denne del af din investering

• Kvartalsvis afkastrapport i dit eArkiv i Netbanken

Læs mere på almbrand.dk/opsparingplus

http://www.almbrand.dk/abdk/privat/Bank/Produkter/Investering/Viinvestererfordig/opsparingplus/index.htm


Sådan kommer 
du i gang med 
OpsparingPlus

Ring til os på 96 10 17 18 

Eller tag fat i din bankrådgiver og hør 
mere om, hvor nemt og enkelt du kommer 
i gang med OpsparingPlus.

Du kan også læse mere om OpsparingPlus 
på almbrand.dk/opsparingplus
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