Tilbud til selvstændige

Seminar om “Pension & Formue”
Torsdag den 9. maj 2019 kl. 17.30 på Bangs Have
• Sparer du nok op, og gør du det på den rigtige måde?
• Er du godt nok stillet, hvis du mister erhvervsevnen længe inden pensionsalderen?
• Ved du, hvordan du bedst muligt får din opsparing og pension udbetalt?

Kan du svare ja til alle tre spørgsmål, har du sikkert allerede en god rådgiver.

Er du i tvivl…
…så kom med, når Pension for Selvstændige inviterer til seminar om faldgruber og muligheder inden
for forsikringer, pension og opsparing.
Deltagelse er gratis.
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Tilmelding senest den 1. maj 2019
Via QR-koden eller på www.pfs.dk/maribo2019
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Program
Torsdag den 9. maj 2019, kl. 17.30 på Bangs Have,
Bangshavevej 23, 4930 Maribo

17.30

Velkomst og præsentation af Pension for Selvstændige

17.40

Pensionsrådgiver Simone Bondehøj, Pension for Selvstændige
• Pensionsopsparing - Sådan!
• Økonomisk sikkerhed - tab af erhvervsevne, sundhedssikring og andre forsikringer
• Pensionsplanlægning - hvordan får jeg mest ud af min opsparing?

18.25

Pause

18.35

Revisor
• Pension og skatteplanlægning
• Hvad er bedst for dig?

19.15

Uformel middag & networking

20.30

Tak for i aften

Din ægtefælle eller samlever er også velkommen.
Deltagelse er gratis.
Tilmeldingsfrist den 1. maj 2019.
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Via QR-koden eller på www.pfs.dk/maribo2019

Om PFS
· Pension for Selvstændige er en non-profit fond.
· Vi er stiftet af SMVdanmark (Håndværksrådet) og organisationer for selvstændige.
· Vi sikrer selvstændige or dentlige vilkår og lave omkostninger på deres
pensions- og forsikringsordninger.
· 33.000 medlemmer og 22 mia. kr. giver os forhandlingskraft og dermed fordele
til de selvstændige.
· Vi lægger afgørende vægt på individuel rådgivning og personlige møder.

