NORDENS FORMUEPLEJE

DU SKAL TÆNKE PÅ DIN ALDERDOM
FØR DEN TÆNKER PÅ DIG
Hvis du udelukkende bygger din fremtidige økonomi på en usikker folkepension, så kan du miste det
økonomiske fundament for fortsat selvstændighed, når du bliver gammel.
Nordens formuepleje opbygger din formue baseret på et koncept, som vi kalder obligationsopsparing.
Vi har kombineret obligationens stabile sikkerhed, fast rente og et ekstra attraktivt afkast med en bonus.
Det giver dig nogle gode muligheder for at bygge din formue, uden at det er nødvendigt at gå på
kompromis med afkast, tryghed og stabilitet.

F I N A N S H U S E T F O R S E LV S TÆ N D I G E

Nordens er finanshuset for selvstændige, som sikrer selvstændige et stærkt fundament for økonomisk
tryghed. Vi hjælper med at minimere de økonomiske usikkerheder og bekymringer, som hører til livet som
selvstændig.
Nordens forstår de selvstændiges udfordringer. Vi ved, at mange selvstændige er overladt til sig selv og
ofte svigtes på de fundamentale økonomiske o
 mråder. Nordens ønsker at være den foretrukne tryghedspartner for mindre selvstændige med fokus på at hjælpe der, hvor andre svigter.
Vores fokus er at tilbyde de økonomiske basisprodukter, man som selvstændig bør have. Og vi arbejder
løbende på at skabe bedre økonomiske betingelser for vores kunder.
Vores kerneværdier er de faste referencepunkter i vores daglige arbejde. De afspejler den respekt vi skal
yde, og det ansvar vi har over for vores kunder.

Ansvarlighed Vi hjælper, hvor andre svigter
Respekt

Vi har altid fokus på ordentlighed

Fairness

Vi tilbyder kun essentielle værdiskabende og nødvendige produkter

Fornuft

Det er grundlaget for langvarige kunderelationer

F I N A N S H U S E T F O R S E LV S TÆ N D I G E

FORMUEPLEJE MED FAST RENTE
OG ATTRAKTIV BONUS
HØJ FORRENTNING
Opbygning af din formue sker på baggrund af Nordens Obligationer, som sikrer dig en fast obligationsrente på
3% p.a., og et ekstra afkast med en attraktiv bonus. Dette skaber grundlaget for et højt langsigtet afkast til
glæde for dig i din alderdom.

SMÅ MÅNEDLIGE INDBETALINGER
Nordens formuepleje har kombineret obligationerne med små månedlige indbetalinger, således at du ikke
behøver at belaste din privatøkonomi synderligt for at komme i gang med at opbygge en formue. Kombinationen af fast rente, højt langsigtet afkast og 
obligationerne med månedlige indbetalinger kalder vi en
obligationsopsparing.

3 EKSEMPLER PÅ FORMUEPLEJE
Månedlig indbetaling: 484,-

Månedlig indbetaling: 900,-

Månedlig indbetaling: 1.317,-

NORDENS

NORDENS

NORDENS

STANDARD
FORMUEPLEJE

Udbytte:

13.200,-

Indbetaling i alt: 5.800,Værdi i alt: 19.000,-

MEDIUM
FORMUEPLEJE

Udbytte:

27.200,-

Indbetaling i alt: 10.800,Værdi i alt: 38.000,-

PREMIUM
FORMUEPLEJE

Udbytte:

41.200,-

Indbetaling i alt: 15.800,Værdi i alt: 57.000,-

Ovenstående eksempler er med en indbetalingsperiode på kun 12 mdr., med en rente på 3%, bonus på 6% og med udbetaling af rente og bonus efter 20 år.

NORDENS FORMUEPLEJE
– KORT FORTALT
Månedlige indbetalinger
Fast rente på 3%
Ekstra afkast med bonus
Stor fleksibilitet
Lave omkostninger
Har du flere spørgsmål
til Nordens formuepleje,
så kontakt os på

70 20 95 95
eller på mail

info@nordens.dk
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