INSPIRATIONSMØDE
OM DIN ØKONOMI
STED:

Rosenkæret 13,2 th, 2860 Søborg

DATO:

26. februar 2019 (tilmelding 22/2)

råd
til
livet!

privat
pension

30. april 2019 (tilmelding 26/4)
TID:

Kl. 17.00–19.30

formue
TILMELDING

kontakt@uvildigraad.dk

PROGRAM
Kl. 17.00 Velkomst med kaffe/the
Kl. 17.15 Advokaten – hvem skal arve efter dig?

Anders Valdemar Juhl
Uvildig økonomisk rådgiver
& Pensionsmægler

Kl. 18.00 Lave og dårlige afkast kan forbedres betydeligt
		

med lave omkostninger

Kl. 18.45 Uvildig økonomisk rådgivning – den fleksible pensionsplan
Kl. 19.30 Afslutning samt servering af vin og tapas

Lisbeth Egede Andersson
Alliance Advokater Hørsholm ApS
Indehaver/Advokat/Mediator

INDHOLD I INDLÆG!
Arveregler: Hvem arver hvem – og hvor meget?
•
•
•
•
•
•
•

Arver vi hinanden, når vi ikke er gift?
Hvorfor skal vi oprette testamente, når vi kun har fælles børn?
Kan vi sidde i uskiftet bo – og er det altid en fordel?
Hvad sker der med arven, hvis vi ikke har børn?
Hvad sker der med vores pensionsordninger og livsforsikringer?
Har det betydning, om vi har særeje?
Hvem bestemmer, hvordan boet skal skiftes?

Investering
•
•
•
•

Mange har fået lave, ja negative afkast i 2018
Pensionsindustrien forventer årlig afkast omkring 1,5% de næste 10 år
Minimering af dine omkostninger og stor risikospredning kan forbedre
dit afkast betydeligt
Hør hvordan du kan få et langt bedre afkast uden at øge din risiko

Uvildig økonomisk rådgivning – den fleksible pensionsplan
• Hvordan sikrer du dig en fleksibel økonomi og opsparingsplan?
• Hvordan får du overblik over dine muligheder i sammenspil med
de offentlige ydelser
• Hvordan bliver din formue forvaltet?
• Hvilken del af formuen skal du starte med at spise af?
• Hvad med skatten?

VELKOMMEN!

Rosenkæret 13, 2 mf. / 2860 Søborg / Telefon: 7734 4013 / 2360 2411 / kontakt@uvildigraad.dk

bolig

Jesper Ihlemann
Optimal Invest

