
Rådgivningsskema i forbindelse med investering 

For at kunne give dig den bedste rådgivning omkring investering, er det vigtig og lovpligtigt, at du 
svarer på nogle spørgsmål omkring følgende: 

• Din økonomiske situation

• Din økonomiske viden og erfaring

• Dine mål og investeringshorisont

• Holdning til risiko

Du skal som udgangspunkt kun vælge ét svar for hvert spørgsmål. 

Din økonomiske situation 

1. Jeg ønsker at mine investeringer skal plejes af?

BankNordik  

Det klarer jeg på egen hånd, men vil gerne have et forslag 

2. Hvad er din månedlige indtægt efter skat (husstandsindkomst hvis du er gift eller
samlevende)?

Mindre end 15.000 kr. 

Fra 15.001 kr. til 22.500 kr. 

Fra 22.501 kr. til 37.500 kr. 

Mere end 37.501 kr. 

3. Hvor stor er din friværdi, hvis du har fast ejendom?

Ingen fast ejendom  

Mindre end 500.000 kr. 

Fra 500.001 kr. til 1.500.000 kr. 

Over 1.500.001 kr. 



4. Hvor stor er din samlede formue inkl. Pensionsopsparing (ekskl. fast ejendom)?

Mindre end 100.000 kr. 

Fra 100.001 kr. til 350.000 kr. 

Fra 350.001 kr. til 750.000 kr. 

Over 750.001 kr. 

5. Hvor stor en procentdel af din formue (ekskl. fast ejendom) udgør din planlagte
investering?

Mindre end 10% 

Mellem 10% og 25% 

Mellem 25% og 50% 

Mere end 50% 

Din økonomiske viden og erfaring 

6. Hvor lang tid har du haft erfaring med investeringer?

Ingen erfaring 

Mindre end tre år 

Mellem tre og fem år 

Mere end fem år 

7. Hvilke af disse produkter har du investeret i? (Sæt gerne flere krydser hvis gældende)

Aktier 

Obligationer 

Investeringsbeviser 

Exchange Traded Funds (ETF) 

Exchange Traded Notes (ETN) 

Andet 

Ingen af ovenstående 



8. Har du nogensinde tabt på dine investeringer? 

Ja 

Nej 

 

9. Hvordan vurderer du dit niveau af viden om investering? 

Lavt kendskab til investering 

Middel kendskab til investering 

Højt kendskab til investering 

 

Dine mål og investeringshorisont 

 

10. Ville et tab på din investering påvirke din levestandard? 

Nej, det ville ikke have indflydelse på min levestandard 

Jeg har andre midler, som jeg kan bruge til at opretholde min levestandard 

Dette vil medføre at min daglige økonomi ikke kan hænge sammen 

 

11. Hvad er den forventede minimumsperiode for din investering? 

Mindre end 3 år 

3 til 7 år 

Mere end 7 år 

 

12. Når du skal til at bruge pengene fra din investering, i hvilket tempo vil du sælge dine 
værdipapirer?  

Jeg planlægger at sælge det hele på én gang 

Jeg vil sprede mine salg over en periode på 1 til 3 år 

Jeg vil sprede mine salg over en periode på 3 til 7 år 

Jeg vil sprede mine salg over en periode på 7 år eller længere 

Jeg har ikke hensigt at sælge mine værdipapirer 

 

 

 



13. Hvad er dit mål for denne investering? 

At vokse aggressivt 

At vokse meget 

At vokse moderat 

At vokse med forsigtighed 

At så vidt muligt undgå tab  

 

14. Hvis markedet over det næste årti udvikler sig usædvanligt dårligt, hvad ville du da 
forvente af denne investering? 

At tabe penge 

At tabe en lille smule 

Hverken at tjene eller tabe penge 

At tjene beskedent 

At blive berørt i lille grad af hvad der sker på aktiemarkedet 

 

Holdning til risiko 

 

15. Hvilke af disse udsagn beskriver bedst din holdning til din investerings 
afkastudvikling over de næste 3 år? 

Jeg kan tolerere at tabe store dele af investeringen 

Jeg kan tolerere et tab 

Jeg kan tolerere et lille tab 

Jeg vil ikke tolerere større form for tab 

Jeg har som minimum behov for et lille afkast 

 

16. Forestil dig at du har investeret 1.000.000 kr. Hvilke af disse scenarier synes du er 
mest acceptabel for din investering? 

Scenarie 5 

Scenarie 4 

Scenarie 3 

Scenarie 2 

Scenarie 1 



17. Forestil dig at du har investeret 100.000 kr., og at værdien af din investering er faldet 
til 80.000. Forudsat for dette fald opstod i begyndelsen af den investeringsperiode, 
der var planlagt til din investering, hvordan reagerer du på dette på 20.000 kr.? 

Jeg ændrer ikke mine investeringer 

Jeg venter mindst et år før jeg overvejer mere stabile investeringsløsninger 

Jeg venter mindst seks måneder før jeg overvejer mere stabile investeringsløsninger 

Jeg vil straks skifte til mere stabile investeringsløsninger 

 

18. Værdien af en investering ændres konstant. Antag at du har investeret 100.000 kr. 
Hvor mange penge vil du tabe, før du skifter dine penge til en mere stabil investering?  

5.000 kr. eller mere 

10.000 kr. 

15.000 kr. 

20.000 kr. 

Jeg ændrer ikke på mine investeringer, selvom de taber værdi 

 

19. Hvis værdien af dine investeringer er faldet mere end forventet, hvad er din første 
reaktion? 

Jeg ville sælge mine værdipapirer 

Jeg ville være bekymret, men ikke nok til at sælge mine værdipapirer straks. Hvis 
situationen varer flere måneder, ville jeg nok sælge dem 

Jeg vil vente mindst et år inden jeg foretager ændringer af mine investeringer: 
Kortfristede tab bekymrer mig ikke 

Jeg holder fast i mine investeringer. Jeg ved, at investeringer kan have negative afkast 
i visse perioder. Men jeg har større chance for at nå mine mål, hvis jeg opretholder 
mine investeringer på lang sigt. 

 

20. Hvilket af disse udsagn beskriver bedst din tilgang til investering? 

Jeg ønsker ikke nødvendigvis afkast, jeg vil have mine penge sikkert placeret 

Jeg kan acceptere, at jeg kun opnår et lavt afkast mod at min risiko for tab er lav 

Jeg vil gerne have mine investeringer til at stige i værdi, men er mere bekymret for 
risikoen for tab end den potentielle gevinst 

Jeg kan acceptere moderate potentielle tab i håb om at opnå langsigtet vækst i mine 
investeringer.  

For at opnå en betydelig vækst i mine investeringer, er det nødvendigt at tage høj 
risiko og jeg accepterer derfor risikoen for betydelige tab 
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