Sådan får du din

pensionsopsparing
til at vokse

Pensionsopsparing via L&F eller Velliv direkte
Løn kr. 360.000 årligt
Heraf pensionsbidrag
kr. 36.000 ekskl. AM-bidrag

Dækning

Indbetaling

Årlig præmie
via Velliv

Årlig præmie
via L&F

kr. 36.000

kr. 36.000

Dækning ved
tab af erhvervsevne, 50%

kr. 180.000

kr. 18.515

kr. 4.481

Solidarisk præmiefritagelse

100%

kr. 1.510

kr. 556

Dækning ved dødsfald, 100%

kr. 360.000

kr. 1.054

kr. 385

Dækning ved kritisk sygdom

kr. 100.000

kr. 906

kr. 630

kr. 21.985

kr. 6.051

Omkostninger af indbetaling, %

2%

1,75 %

Omkostninger af indbetaling, kr.

kr. 720

kr. 630

Månedligt gebyr (62 kr.)

kr. 744

kr. 744

kr. 12.551

kr. 28.574

Samlet pris for
forsikringsdækninger

Tilbage til opsparing, årligt
Ekstra opsparet hvert år via L&F
Forudsætninger
• Der er taget udgangspunkt i en årlig
løn på kr. 360.000.

kr. 16.023
Helbredsoplysninger ved oprettelse
• Via L&F-aftalen skal der besvares
helbredsoplysninger 1 år tilbage.
• Via Velliv direkte skal der besvares
helbredsoplysninger 3 år tilbage.

Bemærkninger
• Priserne er beregnet
ud fra 2021-priser.

Så meget bliver opsparingen til over 6 år
kr. 250.000

kr. 200.000

På 6 år vil der kunne sættes kr. 121.770 ekstra ind på opsparingen
Via Landbrug & Fødevarer
Via Velliv direkte

kr. 217.155

kr. 150.000

kr. 100.000

kr. 95.384

kr. 50.000

kr. 0
2015
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Bemærkninger
• Havde man d. 1-1-2015 startet en pensions
ordning op i både L&F aftale samt direkte i
Velliv med kr. 36.000 årligt indbetalt, samt
tidligere beregnede dækninger.

2018

2019

2020

• Hvis disse var blevet placeret i Vellivs middelrisiko med 20 år til pension, havde der
pr 31-12-2020 været en forskel på kr. 121.770
• Der er i overstående beregning
ikke taget højde for Pal skat.

Vil du vide mere ...
Landbrug & Fødevarer tilbyder LandmandsPension
i samarbejde med Velliv.
Ønsker du at vide mere om LandmandsPension
bedes du kontakte:
Vellivs Rådgivningscenter på tlf.: 70 33 99 99
eller skriv til landmandspension@velliv.dk
LandmandsPension forudsætter et aktivt medlemskab
af en Landboforening/Familielandbrugsforening
og Landbrug & Fødevarer.

Beregningerne er udarbejdet af Deloitte Pension Management, maj 2021.

