
1.  Jaké jsou Vaše znalosti finančních produktů (vklady, vkladové certifikáty, spotřebitelské úvěry, hypotéky)?

	 a.			Neznám	ani	základní	parametry	finančních	produktů.	 1

	 b.			Znám	základní	parametry	finančních	produktů	a	mám	o	nich	povědomí.	 2

	 c.			Mám	dobré	znalosti	a	vyznám	se	ve	finančních	produktech	na	trhu.	 3

	 d.			Mám	detailní	znalosti	a	dobře	orientuji	se	v	problematice	finančních	produktů.	 4

2.  Jaké jsou Vaše znalosti investičních produktů (nástroje peněžního trhu, dluhopisy, akcie, podílové fondy, burzovní a OTC deriváty)?

	 a.			Neznám	ani	základní	parametry	investičních	produktů.	Neumím	rozpoznat	rizika.	 1

	 b.			Znám	základní	parametry	investičních	produktů	a	částečně	umím	rozpoznat	rizika	s	nimi	související.	 2

	 c.			Mám	velmi	dobré	znalosti	investičních	produktů	a	umím	rozpoznat	rizika	s	nimi	související.		 3

	 d.			Mám	detailní	znalosti	investičních	produktů	a	znám	rizika	s	nimi	související.		 4

3.  Jaké máte praktické zkušenosti v oblasti investování?  

	 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		

4.  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		

5.  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		

6. 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		
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S	doporučenou	strategií	nesouhlasím		
a	sjednávám	tímto	vlastní	strategii	spoření:

Účastník	odmítl	vyplnit	investiční	dotazník,	a	proto	je	doporučena	Konzervativní strategie spoření (100	%	Allianz	účastnický	povinný	konzervativní	fond).

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.

Součet	hodnot	v	tabulce	se	musí	rovnat	100	%.
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Název	doporučené	strategie	spoření
(dle	získaných	bodů	z	investičního	dotazníku)

Doporučená 
strategie

100	% Konzervativní	strategie (1	-	9	bodů)

50	% 50	% Rozvážná	strategie (10	-	16	bodů)

100	% Vyvážená	strategie (17	-	23	bodů)

50	% 50	% Výběrová	strategie (24	-	30	bodů)

100	% Dynamická	strategie (31	-	38	bodů)

Počet bodů celkem
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