Uafhængig økonomisk rådgivning

Overblik giver tryghed
• Få overblik til at træffe
de rigtige beslutninger

• Få konkrete anvisninger til at

indrette økonomien bedst muligt

• Få tryghed med en sund
økonomi fremover

Hør hvordan vi hjælper dig
Vi er alle forskellige, og det samme gælder behovet for
uvildig økonomisk rådgivning. Derfor afhænger prisen altid
af dine ønsker og behov.
Få afklaret dit behov ved en samtale med en erfaren rådgiver. Det er naturligvis både gratis og uforpligtende, og du
behøver ikke forberede dig.

Opsparing og pension

• Rådgiveren stiller de nødvendige spørgsmål
• Du får et overslag over timeforbrug og pris
• Samtalen er helt uforpligtende

Ring nu på 48 47 67 00 eller book
en samtale på www.finanshus.dk

Boliglån samt køb og salg af bolig

• Skal du spare mere eller mindre op til pension?

• Hvilke lån skal du vælge?

• Hvordan får du mere ud af dine pensionspenge?

• Skal du omlægge dine lån nu?

• Hvordan ser økonomien ud, når du går på pension?

• Hvor meget kan du købe hus for?

Vi viser dig, hvordan og hvor meget, du skal spare op for
at få den pensionstilværelse, du ønsker.

Vores jurist hjælper dig med køb og salg af fast ejendom, og
vi rådgiver dig også om optagelse og omlægning af boliglån.
Det sikrer dig en sund boligøkonomi mange år fremover.

Formue og investering

Har du egen virksomhed?

• Er din formue placeret rigtigt?
• Kan du få et bedre afkast af dine penge?

• Skal overskud udbetales som løn, udbytte
eller spares op i virksomheden?

• Har du for stor eller for lille risiko i din portefølje?

• Får du nok ud af opsparing i virksomheden?

• Kan du sænke dine omkostninger?

• Har du den rigtige selskabsform?

Vi laver en plan for opsparing, investeringer og fast
ejendom, der sikrer den bedste formue på lang sigt.
Vi udarbejder en investeringsplan, der giver dig de bedste
muligheder for et godt afkast med en risiko, der passer dig.

• Hvordan tackles generationsskifte?
Har du egen virksomhed, er økonomisk rådgivning
særligt relevant for dig. Vi hjælper dig med at få
virksomhed og privatøkonomi til at spille sammen.

Få mere ud
af dine penge
Vi gennemgår din økonomi, og giver dig det nødvendige
overblik til at tage gode beslutninger om dit liv og din
økonomi.
•

Du får en grundig gennemgang af din økonomi

• Du får et grundlag for dine økonomiske
beslutninger mange år frem
• Du får konkrete anbefalinger til, hvordan
du forbedrer din økonomi
Du får rådgivning om alle væsentlige dele af din økonomi,
- det giver dig de bedste og mest holdbare anbefalinger.
Du får desuden et gratis gennemsyn af juridiske
dokumenter, testamente, ægtepagt etc. af vores jurist og
en vurdering af, om der er brug for nye dokumenter.

Kim Valentin - Administrerende direktør, partner, cand. polit.

Hvad koster uafhængig
økonomisk rådgivning?
Vi anbefaler kun rådgivning, når vi er overbevist om, at
vi kan skabe en værdi, der mindst svarer til din udgift til
rådgivningen.

Du tjener sandsynligvis investeringen
i uafhængig rådgivning hjem mange
gange gennem dit liv.
Overblik og tryghed om økonomien er ofte lige så vigtigt
som den økonomiske gevinst.
Uafhængig økonomisk rådgivning i Finanshuset i
Fredensborg koster 2.375 kr. pr. time inklusive moms.
Investeringsplaner afregnes separat med et engangsbeløb som en procentdel af beløbet, der ønskes investeret.
Vi fakturerer naturligvis kun ydelser efter aftale med dig.

Finanshuset i Fredensborg A/S
Fredensborgkontor & postadresse:
Jernbanegade 34 D
DK-3480 Fredensborg
Aarhuskontor:
(Kun åbent efter aftale)
Søren Frichs Vej 38 K
1. sal, kontor 12
8230 Åbyhøj

Vi er Danmarks første og største udbyder af uvildig økonomisk rådgivning. Vi
leverer høj kvalitet til en rimelig pris og giver dig den bedst mulige rådgivning, der
sikrer din økonomi på lang sigt.
Vi er eksperter med dybtgående indsigt i økonomi, finansielle ydelser og produkter.
Som uafhængige økonomiske rådgivere ser vi alene på dine interesser. Vi tjener
ikke penge på provisioner, salg af produkter eller ved at henvise kunder til eksterne
partnere. Det er din garanti for at få de bedste løsninger og de billigste produkter.

Ring nu på 48 47 67 00
eller book en samtale på www.finanshus.dk

Version 26.03.2020

Uafhængig økonomisk rådgivning
i Finanshuset i Fredensborg

www.finanshus.dk
mail@finanshus.dk
+45 4847 6700

