
Tryghed om økonomien  

når jobsituationen ændrer 

sig 

 Få overblik over ressourcer og mulig-

heder i økonomien 

 Få konkrete anvisninger til at indrette 

økonomien bedst muligt  

 Få tryghed om økonomien fremover  



Få  overblik over økonomien 

Vi tager udgangspunkt i dine økonomiske ressourcer, 

muligheder og ønsker til fremtiden.  

 Få overblik over din økonomi og dine mulighe-

der fremover  

 Få gennemgået alle dele af din økonomi: Bank-

lån, realkreditlån, pension, investeringer og 

skat.  

 Få en investeringsplan der giver det bedste 

afkast af formuen 

 Få en rapport med konkrete anvisninger til, 

hvad der skal gøres for at sikre din økonomi 

mange år frem 

En gennemgang af økonomien giver tryghed og viser 

ofte, at det ser bedre ud end frygtet. 

Rå dgivning i ålle livets fåser  

Den unge økonomi  

Vi hjælper dig med rådgivning om opsparing, finansiering 

af boligkøb, etablering af egen virksomhed og meget an-

det. 

Den komplekse økonomi  

Vi rådgiver om opsparing til pension, realkreditlån, inve-

stering og om du fx skal spare op i pension eller afdrage 

gæld. 

Den modne økonomi 

Vi skaber vi overblik og lægger en plan for dine pensioner, 

der minimerer skat og modregning. Vi viser dig, hvordan 

du får du det bedste afkast af formuen?  

Familiejura 

Få et tjekket dine juridiske dokumenter gratis af en jurist, 

og få en vurdering, om du bør sikre økonomien med te-

stamente, ægtepagt eller samejeoverenskomst.  



Økonomisk tryghed ved       

fråtrædelse og jobskifte 

Din virksomhed tilbyder dig økonomisk rådgivning i 

Finanshuset i Fredensborg som en del af din fratræ-

delsesordning. 

En ændret jobsituation og rejser mange spørgsmål 

til din økonomi, og hvordan du lever dit liv. 

 Hvordan kommer økonomien til at se ud frem-

over? 

 Kan jeg betale mine regninger? 

 Hvordan ser økonomien ud på længere sigt?  

 Skal jeg skære i forbruget? 

 Skal jeg fortsætte med indbetale til pension? 

 Hvor længe har jeg råd til at være ledig? 

 Kan jeg gå på efterløn eller pension? 

Udfyld blanketten om økonomisk rådgivning og giv 

den til den HR-ansvarlige i din virksomhed. Du bliver 

kontaktet op af en rådgiver, der fortæller, hvordan 

det kommer til at foregå. Han fortæller, hvilke op-

lysninger vi har brug for fra dig, og finder en tid til et 

møde. 

Mødet tager ca. 2 timer og foregår i vores lokaler i 

Fredensborg. 



Uåfhængig økonomisk rå dgivning i Finåns-

huset i Fredensborg 

Vi er Danmarks første og største udbyder af uvildig økonomisk rådgivning. 

Vi leverer høj kvalitet til en rimelig pris og giver vores kunder den bedst 

mulige rådgivning, der sikrer din økonomi på lang sigt. 

Vi er eksperter med dybtgående indsigt i økonomi, finansielle ydelser og 

produkter. Som uafhængig 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 bed-

ste løsninger og de billigste produkter. 

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

Finanshuset i Fredensborg A/S 

Jernbanegade 34 D 

DK-3480 Fredensborg 

 

Mødekontor i Aarhus: 

(Åbent efter aftale. Al post sen-

des til Fredensborg) 

Søren Frichs Vej 42 B 

8230 Åbyhøj 

 

www.finanshus.dk 

mail@finanshus.dk 

+45 48 47 67 00 

http://www.finanshus.dk/samtale
http://www.finanshus.dk/samtale

