
Sådan bruger du ”Guiden” til PenSam Bank - Lokal Puljeinvest  

På de næste sider får du en introduktion i, hvordan du skal udfylde ”din risikoprofil” via guiden til PenSam 

Bank – Lokal Puljeinvest.  

Vi anbefaler, at din endelige risikoprofil bliver udfyldt sammen med din kunderådgiver. 

På https://lokalpuljeinvest.dk/pensam/Site/Guide kan du 

• Læse mere om de forskellige valg af puljer 

• Læse om risikoprofiler 

• Lave din risikoprofil 

• Lave en vejledende beregning 

• Se hvordan afkastet på de 9 puljer har afviklet sig over tid  

• Finde kvartalsrapporter og faktablade for de forskellige puljer 
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Lav ”Din risikoprofil” 

• I menuen kan du vælge mellem 3 risikoprofiler ”Lav, Mellem eller Høj risiko” eller ”Selvvalg”. Vi 

anbefaler at du altid anvender en af de forudvalgte risikoprofiler og udfylder denne i samarbejde 

med din kunderådgiver.  

• Hvis du på forhånd har besluttet dig for, hvordan din puljeinvestering skal sammensættes, og du i 

forvejen har et godt kendskab til aktie- og obligationsmarkederne, kan du vælge ”Selvvalg”.  

• PenSam Bank gør dog opmærksom på, at PenSam Bank ikke er ansvarlig for dit personlige valg af 

risikoprofil og eventuelle negative tab.  

 

Udfyld/Vælg 

• Vælg den opsparingstype du vil have tilmeldt Lokal Puljeinvest 

• Udfyld Antal år til udbetaling 

• Udfyld dato for ikrafttrædelse 

• Vælg din risikoprofil 

 

Klik på næste  



Udfyld/Vælg 

• Indtast din startformue 

• Indtast enten Årlig indbetaling eller Ønsket slutformue 

• Tryk på Beregn 

 

Når du har trykket på ”BEREGN”, kan du se hvordan din opsparing vil se ud med de indtastede oplysninger 

og med det foreslået puljevalg.  

Du kan naturligvis ændre i dine oplysninger, hvis du ikke kommer helt frem til det, du havde forventet. Du 

skal dog hele tiden være opmærksom på, at din personlige profil netop er personlig og skal passe til dine 

behov og forventninger.  Hvis du ønsker at ændre i dine oplysninger, skal du trykke på ”Forrige” og starte 

forfra i valg af ”Antal år til udbetaling” og valg af risikoprofil ”Lav, Mellem, Høj eller Selvvalg”. 

Når du er nået frem til den profil, som passer til dig, trykker du på ”Næste”. 

 

 



Udfyld/Vælg 

• Udfyld dine personoplysninger 

o ”Navn” 

o ”Adresse”  

o ”Cpr-nr.:” 

o ”Kontonr.:” Her skal du skrive, hvilken konto i PenSam Bank du ønsker at tilmelde PenSam 

Bank – Lokal Puljeinvest.  

o Påfør eventuelle kommentarer, der har relevans for dit valg af PenSam Bank Lokal 

Puljeinvest 

 

Klik på næste  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Det næste skærmbillede er en samlet beskrivelse af din risikoprofil (Startformue, Årlig indbetaling, 

Forventet slutformue, Ikrafttrædelsesdato og forslag til Puljevalg med oplysninger om historiske afkast og 

afkastudsving.  

Under ”Udskriv” finder du aftaledokumenter – tryk på ”Åbn aftale dokument” og aftaledokumenterne 

lægges som pdf-fil på din computers skrivebord. Udskriv og underskriv aftaledokumenterne og send dem til 

os via din Netbank (Beskeder/send besked).  

 

Aftaledokumenter (Aftale om investering i Lokal Puljeinvest og Retningslinjer for investering og 

administration af midler i Lokal Puljeinvest i PenSam Bank. 

 

Hvis du har gennemgået ”Guiden” sammen med din kunderådgiver, så vil din kunderådgiver sende 

aftaledokumenterne til din Netbank (Underskriftsrum), og du skal i ”Underskriftsrummet” gå ind og digital 

signere aftaledokumenterne med dit NemID. 

 


