Číslo smlouvy

Investiční dotazník pro doplňkové penzijní spoření

podle požadavků § 130 – 137 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, v platném znění (dále jen „zákon o DPS“)

IDENTIFIKACE
ÚČASTNÍKA

ING Penzijní společnost, a.s., se sídlem: Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČ: 63078074, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 3019 dále jen („ING PS“)

Účastník (zájemce o doplňkové penzijní spoření)
Příjmení

Jméno

Rodné číslo (vydané v ČR) / číslo pojištěnce

Datum narození (den, měsíc, rok)

/

.

.

1. ČÁST - INFORMACE OD ÚČASTNÍKA
V souladu s požadavky § 130, odst. 4 a § 136 zákona o DPS je předmětem této první části Investičního dotazníku zaznamenání cílů, požadavků a potřeb účastníka
souvisejících se sjednávanou smlouvou o doplňkovém penzijním spoření a dále posouzení znalostí a zkušeností účastníka v oblasti financí a investičních nástrojů, včetně
jeho vztahu k investičnímu riziku. Vše za účelem identifikace příslušného rizikového profilu účastníka a doporučení odpovídající strategie spoření, tj. účastnických
fondů, do kterých mají být prostředky účastníka v rámci doplňkového penzijního spoření investovány.

Vybranou odpověď označte v příslušném okénku křížkem.
body

Nemám žádné zkušenosti s finančními produkty.

1

Mám základní zkušenosti (běžné účty, platební karty).

3

Běžně využívám kreditní karty a spotřebitelské úvěry/půjčky či stavební spoření.

5

Běžně obchoduji na kapitálových trzích (obchodování na burze, podílové fondy).

7

2. Vztah účastníka k investicím - Jaké máte znalosti/zkušenosti v oblasti investování?

body

Nemám žádné zkušenosti s investičními produkty.

3

Mám omezené zkušenosti (garantované fondy s jistotou návratu vloženého kapitálu).

5

Mám zkušenosti s investováním do méně rizikových produktů (dluhopisové fondy).

7

Investuji i do rizikových aktiv (akciové fondy, obchodování na burze).

9

3. Vztah účastníka k investičnímu riziku - Jaké dopady na Vaši finanční situaci by mělo snížení hodnoty Vaší investice?

body

Nejsem schopný(á) akceptovat žádný pokles hodnoty svého majetku.

1

Jsem schopný(á) akceptovat pouze minimální pokles hodnoty svého majetku.

3

Určité problémy by mi to přineslo, ale dokázal(a) bych případnou ztrátu vykompenzovat jiným příjmem.

5

Jsem ochoten(ochotna) podstoupit riziko snížení hodnoty majetku (na mou celkovou finanční situaci by to nemělo mít zásadní vliv).

7

4. Cíle a preference rizika v rámci sjednávaného doplňkového penzijního spoření - Co preferujete při investování: výnos, nebo jistotu?

body

Chci omezit riziko na naprosté minimum.

1

Preferuji minimální riziko, i když to může znamenat nízký výnos.

3

Akceptuji částečné riziko, abych měl(a) vyšší šanci na výnos (výnosy mohou kolísat).

5

Preferuji vyšší výnos, i když to může znamenat, že hodnota mé investice bude výrazně kolísat.

7

5. Cíle a preference rizika v rámci sjednávaného doplňkového penzijního spoření - Od svých investic v doplňkovém penzijním spoření očekávám průměrné
roční zhodnocení:

body

méně než 2 % ročně

3

2 - 3 % ročně

5

4 - 5 % ročně

7

více než 5 % ročně

9

verze 6/2012 514249

1. Vztah účastníka k financím - Jaké máte znalosti/zkušenosti v oblasti financí?

Celkový počet bodů (sečtěte body odpovídající jednotlivým odpovědím)
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Poznámka: před tím, než budete pokračovat, sečtěte body, které jste získal(a) v Investičním dotazníku.
2. ČÁST - STRATEGIE SPOŘENÍ
V souladu s požadavky § 130, odst. 4 a § 136 zákona o DPS je předmětem této druhé části Investičního dotazníku vyhodnocení informací od účastníka, posouzení
jeho odborných znalostí a zkušeností potřebných pro pochopení rizik souvisejících s investicemi v doplňkovém penzijním spoření identifikací rizikového profilu a dále
určení konkrétní strategie spoření včetně důvodů (odpovídajících rizikovému profilu), na kterých ING PS zakládá ve vztahu k účastníkovi své doporučení pro výběr
dané strategie spoření.

Určení rizikového profilu a doporučená strategie spoření
V tabulce č. 1 najdete svůj rizikový profil a jeho popis, a odpovídající doporučenou strategii spoření.
Celkový počet bodů

Doporučená
strategie
spoření

Popis profilu

do 20 bodů
Rozvážný profil

Dáváte přednost nulovému nebo jen minimálnímu riziku. Bezpečnost investice a návratnost vložené částky je pro Vás
důležitější než možnost vyššího výnosu.

od 21 do 34 bodů
Vyrovnaný profil

Respektujete riziko krátkodobých tržních výkyvů, a s tím spojené kolísání hodnoty Vaší investice v průběhu trvání
smlouvy, abyste měl(a) šanci na lepší zisk. Máte možnost kompenzovat případné mírné ztráty nebo deficit výnosů.
Berete na vědomí, že investování je spojené s rizikem, které jste ochoten(ochotna) podstoupit, pokud můžete získat
vyšší výnos, ale ne za každou cenu.

Vyvážená

35 a více bodů
Odvážný profil

Rád(a) riskujete a jste ochoten(ochotna) podstoupit i tomu odpovídající míru rizika, a to tak dlouho, dokud budete
mít šanci na lepší než očekávaný výnos. Berete na vědomí, že hodnota Vaší investice může průběžně velmi výrazně
kolísat. Víte, že v případě ztráty můžete pokrýt své nezbytné výdaje jiným zdrojem příjmů. Zvláště jste si vědom(a)
rizik spjatých s investováním do akcií.

Dynamická

Konzervativní

Je-li Vám 55 let a více, pak Vám bez ohledu na Váš rizikový profil ING PS v souladu s § 114, odst. 1 zákona o DPS doporučuje umístit 100 % příspěvků do Povinného
konzervativního fondu ING Penzijní společnosti, a.s.
Tabulka č. 2 - Doporučené rozložení Vašeho portfolia mezi jednotlivými fondy, které se liší svou rizikovostí a potenciální výnosností (blíže viz Statuty a tzv. Klíčové informace
k jednotlivým účastnickým fondům)
Doporučená strategie spoření

Konzervativní

Vyvážená

Dynamická

Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s.

Maximálně 100 %

Maximálně 70 %

Maximálně 20 %

Penze 2030 - účastnický fond ING Penzijní společnosti, a.s.

Maximálně 40 %

Maximálně 100 %

Maximálně 30 %

Penze 2040 - účastnický fond ING Penzijní společnosti, a.s.

-

Maximálně 100 %

Maximálně 50 %

Účastnický fond světových akcií ING Penzijní společnosti, a.s.

-

Maximálně 30%

Maximálně 100 %

Účastnické fondy

3. ČÁST - PROHLÁŠENÍ A POUČENÍ
Předmětem této části Investičního dotazníku je kontrolní seznam s přehledem informací poskytnutých účastníkovi ze strany ING PS dle požadavků § 130, odst.
4 a 5 zákona o DPS a příslušné poučení účastníka.
Prohlášení účastníka k seznamu poskytnutých informací:
Prohlašuji, že mi byly ze strany ING PS poskytnuty níže uvedené dokumenty obsahující nezbytné informace vyžadované příslušnými ustanoveními zákona o DPS, že
jsem se s nimi plně seznámil a jejich obsahu rozumím, přičemž tuto skutečnost stvrzuji podpisem tohoto Investičního dotazníku:
- Předsmluvní informace (dle § 133 zákona o DPS)
- Klíčové informace (dle § 134 zákona o DPS)
Poučení

Originál pro ING PS; 1. kopie pro zprostředkovatele; 2. kopie pro klienta

Potvrzení Investičního dotazníku podpisem účastníka je nutným předpokladem uzavření smlouvy o doplňkovém penzijním spoření. Samotné vyplnění Investičního dotazníku je dobrovolné, nicméně
pokud účastník odmítne Investiční dotazník vyplnit, vystavuje se nebezpečí nevhodné volby strategie spoření, jak je uvedeno níže, přičemž podpisem tohoto Investičního dotazníku účastník stvrzuje,
že si je této skutečnosti vědom a že byl ze strany ING PS poučen o rizicích s tím spojených. Vyplněním Investičního dotazníku bere účastník na vědomí, že pokud některou z otázek v Investičním
dotazníku zodpověděl nepravdivě nebo zamlčel některé podstatné skutečnosti, vystavuje se nebezpečí, že budou mylně vyhodnoceny jeho skutečné potřeby a navržená strategie spoření nebude
odpovídat jeho investičnímu/rizikovému profilu, tzn. jeho cílům a odborným znalostem či zkušenostem potřebným pro pochopení rizik souvisejících s investicemi v doplňkovém penzijním spoření.
Stejné důsledky ve vztahu ke zvolené strategii spoření mohou nastat, pokud účastník svůj Investiční dotazník neaktualizuje při změně smlouvy o doplňkovém penzijním spoření, která může významně
ovlivnit investiční/rizikový profil účastníka (zejména při změně strategie spoření), proto ING PS důrazně doporučuje účastníkům při těchto změnách smlouvy o doplňkovém penzijním spoření
Investiční dotazník využít. Účastník se vždy může dle svého uvážení od doporučené strategie spoření odchýlit. Pokud si účastník zvolí odlišnou strategii spoření, než jakou mu doporučila ING PS
na základě vyplněného Investičního dotazníku, vystavuje se nebezpečí nevhodné volby strategie spoření, jak je uvedeno níže, přičemž podpisem tohoto Investičního dotazníku účastník stvrzuje, že si
je této skutečnosti vědom a že byl ze strany ING PS poučen o rizicích s tím spojených. Účastník podpisem tohoto Investičního dotazníku potvrzuje, že byl prostřednictvím Statutů a tzv. Klíčových
informací seznámen se způsobem investování, investičních cílech, výkonnosti, nákladech a rizikovém profilu účastnických fondů a že byl poučen o rizicích spojených s jejich investováním.

4. ČÁST - VYJÁDŘENÍ ÚČASTNÍKA
Níže připojeným podpisem stvrzuji, že jsem Investiční dotazník vyplnil(a) a že mi byla na jeho základě pro účely uzavření smlouvy o doplňkovém penzijním spoření doporučena určitá
strategie spoření. Beru přitom na vědomí, že pokud si ve smlouvě o doplňkovém penzijním spoření zvolím odlišnou strategii spoření, nemusí mnou zvolená strategie spoření zcela
odpovídat mému investičnímu/rizikovému profilu, tzn. mým cílům a odborným znalostem či zkušenostem potřebným pro pochopení rizik souvisejících s investicemi v doplňkovém
penzijním spoření.

NEBO
Níže připojeným podpisem stvrzuji, že Investiční dotazník odmítám vyplnit a že jsem si vědom(a) rizika nevhodné volby strategie spoření se všemi důsledky s tím spojenými,
kterému se nevyplněním Investičního dotazníku vystavuji, protože ING PS nebude moci vyhodnotit, zda uzavření smlouvy o doplňkovém penzijním spoření nebo mnou vybraná
strategie spoření, odpovídá mým cílům a odborným znalostem či zkušenostem potřebným pro pochopení rizik souvisejících s investicemi v doplňkovém penzijním spoření.*
* S ohledem na shora uvedené Vám ING PS důrazně doporučuje tento Investiční dotazník vyplnit. Pokud jej nevyplníte, ING PS Vám nedoporučuje smlouvu o doplňkovém penzijním spoření uzavírat.
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Podpis účastníka

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat
jménem ING PS (poradce)

Identifikační číslo osoby oprávněné jednat
jménem ING PS (poradce)

Podpis osoby oprávněné jednat
jménem ING PS (poradce)
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