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Faktablad om DinKapital 

Hvad er DinKapital?
DinKapital er din mulighed for at investere 
en mindre del af din pensionsopsparing i 
dit pensions selskab mod at få en stabil  
og attraktiv forrentning. DinKapital er en 
del af Vellivs nye værditilbud til dig, med  
3 kilder til afkast; attraktive investerings-
afkast, DinKapital og Bonus fra Velliv 
Foreningen. DinKapital er en unik valg- 
mulighed, som Velliv tilbyder, som led i 
det nye kundeejerskab. 

Du kan investere 5 pct.  
af dine indbetalinger
5 pct. af dine fremtidige indbetalinger  
til VækstPension, LinkPension og 
HøjrentePension opspares i DinKapital. 

Lav risiko
Med DinKapital stiller du en del af din 
opsparing til rådighed for dit pensions-
selskab, hvor DinKapital står som 
sikkerhed for din og de øvrige kunders 
opsparing. Teknisk set indgår DinKapital  
i selskabets basiskapital som såkaldt 
”efterstillet kapital”. 

Det betyder, at før DinKapital skal dække 
et eventuelt tab, skal Velliv tabe alle de 
fælles reserver, al egenkapital og 
foranstillet kapital, hvilket ikke er sket i 
selskabets over 100-årige historie, og det  
er aldrig sket for et dansk livsforsikrings-
selskab. Det er derfor en investering i 
DinKapital er til relativ lav risiko.

Du får pt. 5 pct. i afkast
Du er som kunde med til at opbygge 
kapital i Velliv, når du vælger DinKapital. 
Derfor får du et konkurrencedygtigt 
afkast på pt. 5 pct. på den del af din 
opsparing, som er investeret i DinKapital. 
5 pct. er attraktivt i forhold til den relativt 
lave risiko. Renten fastsættes som 
udgangspunkt årligt, men kan ændres 
månedligt. Renten fastsættes fremadret-
tet svarende til den markedsmæssige 
rente for tilsvarende risikovillig kapital, 
det vil sige, at renten både kan blive 
højere eller lavere.

Omkostninger 
ÅOP (årlige omkostninger i procent) for 
investeringsomkostningerne er 0 pct. for 
den andel af din opsparing, som er 
investeret i DinKapital. Herudover betaler 
du omkostninger for administrationen af 
din pensionsordning. 

Bonus fra Velliv Foreningen

DinKapital

Investeringsafkast

Investering af dine indbetalinger

95%
VækstPension, LinkPension eller 

HøjrentePension

5%
DinKapital

Investering af din opsparing

95%
VækstPension og LinkPension

5%
DinKapital

Særligt for kunder i VækstPension  
og LinkPension
•  Hvis du sparer op i VækstPension 

eller LinkPension, vil der ved 
tilknytning inden 1. oktober 2020 
blive investeret 5 pct. af din 
eksisterende opsparing i DinKapital 
på tidspunktet for tilknytning.  

•  Hvis du allerede har tilvalgt 
DinKapital for dine indbetalinger, 
skal du aktivt tilvælge muligheden 
for at få investeret 5 pct. af din 
eksisterende opsparing i DinKapital 
ved at bruge tilmeldingsblanketten.

Afkastet af din opsparing

Investeringsafkast
VækstPension, LinkPension eller 

kontorente i HøjrentePension

5%
DinKapital

Vigtig information om DinKapital:

•  Hvis du tilknytter DinKapital på din 
pensions ordning gælder det alle 
opsparingsprodukter,  
som er tilknyttet din pensionsord-
ning. Der investeres forholdsmæs-
sigt i DinKapital.

•  Har du tilvalgt DinKapital kan du ikke 
fortryde for det allerede indbetalte. 

•  Du kan altid stoppe med at 
indbetale yderligere  
til DinKapital.

•  Da DinKapital indgår i Vellivs 
basiskapital, er opsparingen i 
DinKapital bundet, så længe du  
er kunde i Velliv. Det betyder, at du 
ikke kan flytte opsparingen fra 
DinKapital til et andet 
opsparingsprodukt. 

•  Da DinKapital indgår som en del af 
Vellivs basiskapital, kan du risikere at 
tabe hele det opsparede beløb i 
DinKapital.

•  Ved tilbagekøb, overførsel, 
pensionering eller død udbetales 
DinKapital sammen med den øvrige 
opsparing, hvis selskabet opfylder 
det lovmæssige solvenskapitalkrav 
– ellers udsættes udbetalingen af 
DinKapital til kravet opfyldes.
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Læs mere på velliv.dk/dinkapital


