
Børnerente

Giv dit barn en 
økonomisk tryg 
opvækst, også
selvom du dør
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Dit barn har brug for 
dig – også økonomisk. 
Men hvad nu hvis du dør, 
mens barnet vokser op?

Nyt tøj, julegaver, fritidsaktivi- 
teter og ferier. Der skal være 
råd til, at dit barn får den bedst 
mulige hverdag, også selvom du 
skulle dø. 

I de feste familier skal der to 
lønninger til, for at budgettet 
hænger sammen. Derfor er det 
en god idé, at begge forældre   
vælger en Børnerente til hvert 
af deres børn.

Børnerenten er en økonomisk 
tryghed, som giver dit barn en 
årlig udbetaling, hvis du dør, og 
som kan hjælpe den efterladte 
forælder med at forsørge 
barnet.

ÅRLIG UDBETALING PRIS PR. ÅR

Beløbene gælder i 2023.
Du får skattefradrag for forsikringens pris. Dit barn betaler skat 
af den månedlige udbetaling, men kan bruge sit frikort

Produktet kort fortalt
Hvis du dør, inden du bliver 60 år, får dit barn en 
årlig udbetaling, indtil det fylder 21 år. 

Den anden forælder kan vælge at bruge pengene 
på at forsørge barnet.

Hvis dit barn ikke har andre indtægter, vil udbeta-
lingen være skattefri.

Du får skattefradrag for forsikringens pris. 

Sådan vælger du tryghed
Det er nemt og enkelt. Du besvarer blot nogle 
spørgsmål om dit helbred. Resten klarer vi i penge-
instituttet.

Du kan købe forsikringen, hvis du er under 60 år 
og kunde i pengeinstituttet. 

Og du skal ikke være bekymret for at være uden 
tryghed, mens du venter på at modtage din aftale. 
Hvis du lever op til kravene, gælder forsikringen fra 
den dato, du ønsker. 

Vil du vide mere, er du velkommen til at spørge din 
rådgiver. 

På gensyn!

Forsikringsbetingelserne beskriver, hvornår og hvordan du er 
dækket.
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