Digital Investeringsguide i Netbank er et værktøj, som giver dig mulighed for at
betjene dig selv og for at få indsigt i din egen investeringsprofil.
Formålet med Investeringsguiden er at give dig et effektivt redskab til god og brugervenlig
investeringsrådgivning.

Med den Digitale Investeringsguide kan du:


gennemføre risikoscoring og opbygge din egen personlige investeringsprofil



godkende dig selv til at handle forskellige investeringsprodukter

Hvor starter du?
Du finder din ”Investeringsguide” i netbank-menuen under ”Investering”.
Opret ny
I fanen ’Oversigt’ trykker du på ’Opret ny’ og får en kort velkomst. Den fortæller, at det
tager ca. 15. min., og at du skal bruge din NemID og have nogle økonomiske informationer
klar.

Kom i gang
Når du trykker på ’Kom i gang’, skal du igennem 5 trin. De første 4 trin er med spørgsmål
du skal besvare, og der er nogle kravs-felter, som skal udfyldes, inden du får lov at
fortsætte guiden. Trin 5 viser din risikoafdækning. Gør endelig brug af hjælpeinfo til de
enkelte punkter.

Trin 1:
Generelle spørgsmål til hvad investeringen skal bruges til, hvor meget du vil investere for
og hvornår investeringen skal frigives igen.
Trin 2:
Spørgsmål til din erfaring med at investere.
Trin 3:
Spørgsmål til din økonomi.
Trin 4:
Spørgsmål til din risikovillighed.

Trin 5:
Viser din risikoafdækning og du kan herefter vælge, om du vil gemme dine oplysninger til
senere brug eller sende dine oplysninger til din rådgiver, så I begge kan tage
udgangspunkt i dine oplysninger ved det videre forløb med investeringsrådgivning.

Produktgodkendelser
Fanen ’Produktgodkendelser’ viser de produkter, som du er godkendt til at handle med.

Såfremt du ikke er godkendt til de produkter, du ønsker, kan du trykke på feltet ’Gå til
produktgodkendelser’, og du vil blive guidet igennem nogle grundlæggende spørgsmål
omkring hvert produkt. Alt efter dine svar kan der komme yderligere spørgsmål.

Rigtig god fornøjelse – og kontakt din rådgiver, hvis du har spørgsmål.

