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TEMA: Freelancere og pensionsopsparing

Pension er mange ting, og dette tema har primært fokus på selve pensionsopsparingen. Find oplysninger og
tips, som du forhåbentlig kan bruge til at komme igang - eller videre - med din egen helt individuelle løsning.

Lad dig også inspirere af hvordan dine freelancekolleger Gunvor Bjerre, Jens Utoft og Majbritt Lund forholder
sig til deres pensionsopsparing.

ALLE ARTIKLERNE ER SAMLET LIGE HER

Sparer du rigtigt op til din pension?

Uanset om du allerede er i gang med at spare op til din pension eller
først skal til at begynde på det, er pensionsrådgiver Kim Valentins
overordnede råd, at du fastlægger to vigtige mål, nemlig hvornår du vil
gå på pension, og hvor mange penge du har brug for, når du er gået på
pension. Ud fra det kan du lave et vejledende regnestykke.

LÆS MERE...

Pensionsrådgiver Kim Valentin
Foto: Finanshuset i Fredensborg

Få hul på pensionsopsparingen

40 pct. af freelancerne i DJ sparer ikke op til pension. Få hul på din egen pensionsopsparing ved først og
fremmest at fastlægge nogle mål og søge individuel rådgivning.

LÆS MERE...
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Gunvor Bjerre arbejder stadig,
selvom hun er gået på pension
Foto: Ida Sønderby Rosgaard

"Det er en fordel at
sprede
opsparingen ud"

For mange år siden rådgav
Hans Bischoff os om, hvordan
man bedst kunne spare op til
pension. Han foreslog en
kombination af flere
pensionsordninger: en
kapitalpension, som blev
udbetalt på én gang, en
livrente, som blev udbetalt
livslangt, og en ratepension,
som blev udbetalt over 10 år.

LÆS MERE...

Jens Utoft: Så småt på vej på
pension
Foto:Ida Sønderby Rosgaard

"Jo længere jeg
venter med
folkepensionen, jo
mere får jeg"

Fordi jeg er selvstændig, skal
jeg lukke min virksomhed og
sælge alle aktiver, hvis jeg skal
benytte mig af
efterlønsordningen. Og da jeg
forventer, at jeg fortsætter med
at arbejde i et eller andet
omfang, når jeg er gået på
pension, vil jeg helst undgå det.

LÆS MERE...

Majbritt Lund: Sørg for at der bliver
noget at spare op af.
Foto: Anne Kring

"Det er lige så godt
at spare op i
mursten"

”Da jeg var i 30'erne tænkte
jeg, at det gav en bedre
pensionsopsparing at øge min
livsindkomst frem for at spare
op, så jeg har ikke haft en
traditionel pensionsopsparing. I
stedet valgte jeg at investere i
min virksomhed og få den godt
i gang.

LÆS MERE...

10 hurtige råd om pensionsopsparing

Lad dig inspirere af disse 10 hurtige råd om, hvad du bør være opmærksom på i forbindelse med din
opsparing til pension.

Direkte til de 10 gode råd

Fakta om folkepension, ATP for selvstændige og
pensionsordninger

Få flere fakta om folkepension, ATP Livslang Pension for selvstændige samt livsvarig pension, ratepension,
aldersopsparing og kapitalpension.

LÆS MERE...

Facebook er også en mulighed

FreelanceGruppen er på Facebook. Her deler vi artikler, links,
begivenheder og andre godter, så tit vi kan.

DET ER NEMT AT SYNES OM OS HER
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