
Součet bodů Allianz účastnický povinný
konzervativní fond

Allianz vyvážený 
účastnický fond

Allianz dynamický 
účastnický fond Název strategie

od do
1 9 100% - - Konzervativní

10 16 50% 50% - Rozvážná
17 23 - 100% - Vyvážená
24 30 - 50% 50% Výběrová
31 38 - - 100% Dynamická

Allianz penzijní společnost, a. s.
Ke Štvanici 656/3, 186 00  Praha 8, Česká republika

Příjmení Jméno Datum 
narození
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1. Jaké máte praktické zkušenosti s finančními produkty? Body

a. Nemám žádné zkušenosti 0

b. Mám zkušenost se základními bankovními produkty (běžné účty, termínované vklady, spořící účty) 2

c. Mám zkušenost s různými finančními produkty nad rámec základních bankovních produktů (stavební spoření, penzijní připojištění, životní pojištění) 4

d. Mám zkušenost s finančními produkty investičního charakteru  (podílové listy, dluhopisy, akcie, komodity  apod.) 7

2. Jakým způsobem investujete? 

a. Neinvestuji vůbec 0

b. Při investování využívám pouze služeb finančního poradce 3

c. Při investování využívám služeb finančního poradce, u některých druhů investic se rozhoduji samostatně 5

d. Při investování se rozhoduji samostatně, nevyužívám služeb finančního poradce 5

3. Sníží-li se hodnota Vaší investice s investičním horizontem 5 a více let o 10 – 15 %, jak zareagujete?

a. Rychle požádám o převod investice z rizikovějšího fondu do bezpečnějšího fondu 0

b. Vyčkám na další vývoj: bude-li hodnota investice i nadále klesat, požádám o převod celé investice z rizikovějšího fondu do bezpečnějšího fondu 2

c. Vyčkám na další vývoj: bude-li hodnota investice i nadále klesat, požádám o převod části investovaných prostředků z rizikovějšího fondu do bezpečnějšího fondu 4

d. Nebudu prostředky přemisťovat, naopak využiji této příležitosti nižší ceny a zvýším svou investici v rizikovějším fondu 8

4. Jakou část ze svého měsíčního příjmu pravidelně spoříte?

a. Nechci odpovídat 0

b. Méně než 5 % 1

c. 5 – 10% 2

d. 10 – 15% 3

e. Více než 15 % 4

5.  Kolik je Vám let?

a. 55 a více let 1

b. 50 - 54 let 3

c. 40 - 49 let 6

d. 39 a méně let 10

6. Odhadněte celkovou výši Vašeho majetku (po odečtení závazků)

a. Nechci odpovídat 0

b. Do 500 000,- Kč 1

c. 500 000 – 1 500 000,- Kč 2

d. 1 500 000 – 5 000 000,- Kč 3

e. Nad 5 000 000,- Kč 4

Počet bodů celkem

Součet bodů Allianz důchodový fond 
státních dluhopisů

Allianz 
konzervativní 

důchodový fond

Allianz vyvážený 
důchodový fond

Allianz dynamický 
důchodový fond Název strategie

od do

1 9 - 100% - - Konzervativní
10 16 - 50% 50% - Rozvážná
17 23 - - 100% - Vyvážená
24 30 - - 50% 50% Výběrová
31 38 - - - 100% Dynamická2
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Důchodové spoření

Doporučené strategie spoření 
ke smlouvě číslo:

Doplňkové penzijní
spoření
Doporučené strategie spoření 
ke smlouvě číslo:

T.
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Prohlašuji, že všechny mnou výše uvedené informace jsou pravdivé a úplné a zaznamenávají moje požadavky a potřeby související se smlouvou. Dotazník je přílohou této smlouvy.
Byl(a) jsem poučen(a), že v případě neposkytnutí nebo podání informací zjevně neúplných, nepřesných nebo nepravdivých, nemůže Allianz penzijní společnost, a. s., vyhodnotit, zda 
doporučená strategie spoření odpovídá mým cílům, odborným znalostem nebo zkušenostem potřebným pro pochopení souvisejících rizik.     

Účastník odmítl tento investiční dotazník vyplnit.

 Datum podpisu Podpis účastníka Zprostředkovatel          Podpis a razítko osoby jednající jménem  
         Allianz penzijní společnosti, a. s.


