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Investeringsguide Netbank 
 
Digital Investeringsguide er et værktøj i din netbank og hos din rådgiver. Guiden giver dig mulighed 
for at betjene dig selv og få indsigt i din egen investeringsprofil.  
 
Med Digital Investeringsguide kan du: 

 gennemføre risikoscoring og opbygge din egen personlige investeringsprofil 

 få besked om, hvornår du skal bruge din netbank eller din rådgiver 

 godkende dig selv til at handle forskellige produkter 

 
Du kan fx starte i din netbank og fortsætte processen sammen din rådgiver, hvis du har brug for 
det. 
 
Formål 
 

Formålet med Investeringsguiden er at give dig et effektivt redskab til god og brugervenlig 
investeringsrådgivning. 

Hvor starter du? 

Du finder din ’Investeringsguide’ i netbank-menuen under ’Investering’ 

 

Opret ny 

I fanen ’Oversigt’ trykker du på ’Opret ny’ og får en kort velkomst. Den fortæller, at det tager ca. 15 
minutter, og at du skal bruge dit NemID og have nogle økonomiske informationer klar. 
 

 
Kom i gang 

Når du trykker på ’Kom i gang’, skal du igennem fem trin. De første fire trin er med spørgsmål, du 
skal besvare. Der er nogle kravs-felter, som skal udfyldes, inden du får lov at fortsætte guiden. Trin 
5 viser din risikoafdækning. 

Trin 1: 

Generelle spørgsmål til hvad investeringen skal bruges til, hvor meget du vil investere for, og 
hvornår investeringen skal frigives igen. 
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”Hvornår ønsker du at skulle bruge pengene igen?” 

Vælg tidspunkt for, hvornår du skal bruge pengene. Er der tale om en pensionsopsparing, kan 
tidspunktet fx være, når du forventer at gå på pension. På ratepensioner skal tidspunktet angives 
til, hvornår sidste rate udbetales. 

Trin 2: 

Spørgsmål til din erfaring med at investere. 

Trin 3: 

Spørgsmål til din økonomi. 

”Dine indtægter pr. år” 

Personlig indkomst efter arbejdsmarkedsbidrag 

Her angives nuværende indkomst, opgjort for et helt år. 
Fremgår af seneste årsopgørelse eller forskudsopgørelse fra SKAT. 

Aktieindkomst 

Udbytte fra aktier og anparter samt realiserede gevinst/tab på aktier. 
Fremgår af seneste årsopgørelse eller forskudsopgørelse fra SKAT. 

Kapitalindkomst 

Typiske poster er lejeindtægter, renteindtægter og -udgifter, realiserede gevinster/tab på 
obligationer og afkast på obligationer. 
Fremgår af seneste årsopgørelse eller forskudsopgørelse fra skat. 

Dine aktiver 

Opsparing (konti og værdipapirer) 

Her angiver du dine private opsparinger. Har du opsparingskonti eller værdipapirer sammen med 
en ægtefælle eller samlever, medtager du 50 % af disse. 

Værdi af pensionsopsparing 

Din nuværende samlede pensionsopsparing. Fremgår af www.pensionsinfo.dk. 

Værdi af ejendomme: 

Her angiver du værdien af dine private ejendomme. Ejer du ejendomme sammen med en 
ægtefælle eller samlever, medtager du 50 % af disse. 

Øvrige aktiver: 

Her medtages værdier af bil, båd, antikviteter, samlinger mv. 
Har du anparter eller aktier i selskaber, angiver du værdien. Det er typisk selskabets egenkapital i 
forhold til din ejerandel. 
Ejer du selvstændig virksomhed, medtager du virksomhedens egenkapital. 
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Din gæld 

Medtag din private gæld. Har du privat gæld sammen med en ægtefælle/samlever, medtager du 
50 % af gælden. 
Du kan angive gælden i tre felter – alt efter gældstypen. 

Trin 4: 

Spørgsmål til din risikovillighed. 

Trin 5: 

Viser din risikoafdækning 

Du kan herefter vælge, om du vil gemme dine oplysninger til senere brug, eller sende dine 
oplysninger til din rådgiver, så I begge kan tage udgangspunkt i dine oplysninger ved det videre 
investeringsrådgivningsforløb.  

 

 
Produktgodkendelser 

Fanen ’Produktgodkendelser’ viser de produkter, som du er godkendt til at handle med. 

 



Investeringsguide Netbank 

 

6. april 2018 
 

 

Såfremt du ikke er godkendt til de produkter du ønsker, kan du trykke på feltet ’Gå til 
produktgodkendelser’. Her vil du blive guidet gennem nogle grundlæggende spørgsmål om hvert 
produkt. Alt efter dine svar kan der komme yderligere spørgsmål. 

 

Såfremt du svarer korrekt på spørgsmålene, kan du blive godkendt til de enkelte produktgrupper. 

 

Rigtig god fornøjelse 


