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S vámi od A do Z

Platnost k 1. 7. 2014

DoplƓující informace
Depozitáơem DƳchodového fondu je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., se sídlem
Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, IŤO: 64 94 82 42.
Další dodateťné informace o fondu vťetnű jeho statutu, poslední výroťní zprávy a pơípadné pozdűjší
pololetní zprávy v ťeském jazyce a aktuální hodnotu dƳchodové jednotky lze zdarma získat
ú na internetových adresách www.allianz.cz,
ú na emailové adrese info@allianz.cz,
ú telefonicky na lince 241 170 000,
ú v sídle Allianz penzijní spoleťnosti, a. s., Ke Štvanici 656/3, Praha 8, 186 00.
Allianz penzijní spoleťnost, a. s., odpovídá za správnost a úplnost údajƳ uvedených v tomto sdűlení,
pokud jsou nejasné, nepravdivé, zavádűjící nebo klamavé nebo nejsou-li v souladu s informacemi
uvedenými ve statutu.

KlíŤové informace
dƲchodového
fondu

Allianz dƳchodový fond
státních dluhopisƳ
DƲchodové spoƠení (2. pilíƠ)

Základní údaje
V tomto sdűlení úťastník nebo zájemce nalezne klíťové
informace o dƳchodovém fondu a o dƳchodovém spoơení.
Nejde o propagaťní sdűlení; poskytnutí tűchto informací
vyžaduje zákon. Úťelem je, aby úťastník nebo zájemce
lépe pochopil zpƳsob investování tohoto dƳchodového
fondu a rizika s tím spojená. Pro informované rozhodnutí,
zda zvolit tento dƳchodový fond, se úťastníkƳm a zájemcƳm doporuťuje se s tímto sdűlením seznámit.

Penzijní
spoleŤnost
Název,
typ fondu
Druh
fondu

Allianz penzijní spoleŤnost, a. s.
Ke Štvanici 656/3, Praha 8, PSŤ 186 00
IŤO: 256 12 603 (souťást Allianz Group)

Allianz dƲchodový fond státních dluhopisƲ, Allianz penzijní spoleŤnost, a. s.
fond dle zákona 426/2011 Sb. o dƳchodovém
spoơení (dále jen DƳchodový fond)

Dluhopisový fond
investuje zejména do státních dluhopisƳ.

Povolení k vytvoơení tohoto DƳchodového fondu bylo vydáno v Ťeské republice. Penzijní spoleťnost,
která obhospodaơuje tento DƳchodový fond, podléhá dohledu Ťeské národní banky.

DƳchodové spoơení je souťástí dƳchodového systému
Ťeské republiky, tvoơí tzv. 2. dƳchodový pilíơ. Jeho vlastnosti jsou dány zákonem ť. 426/2011 Sb., ve znűní pozdűjších pơedpisƳ.
Stát se úťastníkem (tj. zaťít spoơit v tomto produktu)
mƳže fyzická osoba, která dosáhla vűku 18 let. Vstoupit
mƳže kdykoliv do konce kalendáơního roku, ve kterém dosáhne vűku 35 let. Lidé nad 35 let mohou vstoupit do systému pouze v období od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013.
Po tomto datu mohou lidé starší 35 let vstoupit do 2. pilíơe
pouze v pơípadű, že se stali poprvé po 1. 1. 2013 poplatníkem pojistného na dƳchodové pojištűní, a to do 6 műsícƳ
od této doby.
Výše műsíťního pơíspűvku úťastníka je tvoơena ze dvou
pevnű nastavených výší pơíspűvkƳ: 3 % z hrubé mzdy
(u OSVŤ z vyműơovacího základu), o tyto 3 % jsou sníženy
povinné odvody na sociální pojištűní, a 2 % navíc z hrubé
mzdy úťastníka. Celkovű si úťastník spoơí (3 + 2) % z hrubé mzdy. Vstupem do 2. pilíơe dojde ke snížení budoucího
státního dƳchodu (1. pilíơ).
Zaregistrovanou smlouvu o dƳchodovém spoơení nelze
vypovűdűt nebo od ní odstoupit. V pơípadű nemoci ťi nezaműstnanosti se műsíťní pơíspűvky neodvádí.
* Úplné názvy dƳchodových fondƳ jsou uvedeny ve statutech fondƳ.

Úťastník má povinnost odvádűt pojistné na dƳchodové
spoơení orgánƳm Finanťní správy Ťeské republiky a povinnost oznámit úťast na dƳchodovém spoơení zaműstnavateli, nebo podat pojistné pơiznání.
Allianz penzijní spoleťnost, a. s., nabízí v rámci dƳchodového spoơení následující ťtyơi dƳchodové fondy.*
A

Allianz dƲchodový fond státních dluhopisƲ

B

Allianz konzervativní dƲchodový fond

C

Allianz vyvážený dƲchodový fond

D

Allianz dynamický dƲchodový fond

Jednotlivé dƳchodové fondy se liší výší potenciálního výnosu a investiťním rizikem.
Výnosy

Toto sdűlení klíťových informací bylo vyhotoveno ke dni 1. 7. 2014.

Základní charakteristika
dƳchodového spoơení

A

B

C

D

Riziko

S vámi od A do Z

Investiťní cíle
a zpƳsob investování

Úplata a poplatky

DƳchodový fond je urťen pro úťastníky, kteơí mají zájem
pơi nízké míơe rizika v stơednűdobém horizontu participovat na výnosu úrokového portfolia státních dluhopisƳ.
Portfolio fondu je složeno zejména ze státních dluhopisƳ
emitovaných Ťeskou republikou, dalšími ťlenskými státy
EU a OECD, mezinárodními institucemi typu EIB a centrálními bankami zmínűných státƳ, pơiťemž státní dluhopisy
ŤR v portfoliu pơevažují.

Skladba majetku fondu

Úplata za obhospodaƠování majetku
Výše

Základ
prƳműrná roťní hodnota fondového vlastního
pro výpoťet kapitálu
100 %

Úplata za zhodnocení

Cenné papíry
s pevným výnosem

Výše

–

Základ
pro výpoťet

rozdíl prƳműrné roťní hodnoty penzijní jednotky
v pơíslušném období a nejvyšší prƳműrné roťní
hodnoty penzijní jednotky v letech pơedcházejících
pơíslušnému období od vzniku DƳchodového
fondu vynásobené prƳműrným poťtem penzijních
jednotek v pơíslušném období

Rating dluhopisƳ od renomované ratingové agentury je
v rozmezí A+ až AAA
Výnos fondu plyne z úrokƳ z cenných papírƳ a depozit
a z kapitálového zhodnocení cenných papírƳ.

ú 100 % majetku fondu je tvoơeno cennými papíry s pevným výnosem (dluhopisy, nástroje penűžního trhu
a obdobné cenné papíry).

Úplata penzijní spoleťnosti (celková nákladovost)
za pơedchozí úťetní období není vzhledem k datu vzniku
fondu (1. 1. 2013) k dispozici.

Investiťní horizont investice je minimálnű dva roky, pro
investici na kratší dobu nemusí být tento fond vhodný.
DƳchodový fond je fondem rƳstovým, veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaơení fondu.

Detailní pơehled a popis poplatkƳ úťtovaných úťastníkƳm
dƳchodového spoơení je souťástí statutu, který je dostupný na internetových stránkách: www.allianz.cz.

DƳchodový fond primárnű nesleduje žádný konkrétní
benchmark. DƳchodový fond k ơízení műnového a úvűrového rizika mƳže použít Þnanťní deriváty.

1

2

3

4

Poplatky spojené s žádostmi o informace
ú Ơádný roťní výpis (vyhotovení a zaslání) – jednou roťnű zdarma
ú Mimoơádné výpisy a pơehledy plateb (vyhotovení
a odeslání) – max. 60 Kť
ú Zaslání výroťní a pololetní zprávy v listinné podobű
– max. 60 Kť
Poplatky spojené s výplatou dávek a pơevodem
ú Pơevod k jiné penzijní spoleťnosti – 0 Kť po 60 műsících spoơicí doby u Allianz penzijní spoleťnosti, 800 Kť
pơi pơevodu dơíve
Úťastníkovi nemohou být úťtovány žádné další úplaty
a poplatky, které nejsou uvdeny v zákonű 426/2011 Sb.
o dƳchodovém spoơení.

Historická výkonnost

Rizikový proÞl
oNižší riziko
oPotenciálnű nižší výnosy

0,3 %

Poplatky spojené s investováním
ú Pơevod prostơedkƳ mezi fondy – první v kalendáơním roce zdarma, každý další max. 60 Kť, nevyužité
pơevody zdarma se pơevádí do dalších let
ú Zműna investiťní strategie – první v kalendáơním
roce zdarma, každý další max. 60 Kť, nevyužité zműny
zdarma se pơevádí do dalších let

5

6

7

Vyšší rizikop
Potenciálnű vyšší výnosyp

S investicí do DƳchodového fondu jsou spojena zejména
tato rizika:

Vzhledem k tomu, že fond je novű vytvoơeným fondem,
a tedy nemá dostateťnű dlouhou ơadu historických dat,
byl proveden simulovaný výpoťet syntetického ukazatele
rizikovosti.

ú Tržní riziko, tj. riziko vyplývající z vlivu tržního vývoje
na ceny a hodnoty jednotlivých složek majetku fondu.
ú Úvűrové riziko spoťívající v tom, že emitent nebo protistrana nedodrží svƳj závazek.
ú SpeciÞcká rizika (riziko vypoơádání, operaťní riziko, riziko koncentrace).

Úťelem tohoto ukazatele je umožnit úťastnkƳm lepší
pochopení rizika spojeného s potenciálními pơíjmy a ztrátami jejich investice v závislosti na rizikovosti investiťní
strategie fondu.

Podrobný popis rizik spojených s investováním do DƳchodového fondu je uveden ve Statutu.

Zaơazení DƳchodového fondu do pơíslušné skupiny se
mƳže műnit. Zaơazení fondu do nejménű rizikové skupiny
neznamená investici bez rizika.
Hodnota investice mƳže klesat i stoupat a není zaruťena
návratnost vložených prostơedkƳ.

2,0 %

Vzhledem k datu vzniku fondu
1,5 %
(1. 1. 2013) není dostatek údajƲ,

1,37možné
%
aby bylo
poskytnout
informace o historické výkonnosti
fondu.

1,0 %
0,5 %
0,0 %

2013
(od 13. 5.)

2014

Údaje o historické výkonnosti DƳchodového fondu se
týkají minulosti. Výkonnost v minulosti není spolehlivým
ukazatelem budoucích výnosƳ. Graf historické výkonnosti
má proto pouze omezenou použitelnost jako ukazatel
budoucí výkonnosti.
Výkonnost DƳchodového fondu vychází z hodnoty fondového vlastního kapitálu DƳchodového fondu po odeťtení úplaty za obhospodaơování a úplaty za zhodnocení
majetku v DƳchodovém fondu. Úplata snižuje výkonnost
DƳchodového fondu.

2015

DƳchodový fond existuje od roku 2013.

DoplƓující informace
Depozitáơem DƳchodového fondu je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., se sídlem
Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, IŤO: 64 94 82 42.
Další dodateťné informace o fondu vťetnű jeho statutu, poslední výroťní zprávy a pơípadné pozdűjší
pololetní zprávy v ťeském jazyce a aktuální hodnotu dƳchodové jednotky lze zdarma získat
ú na internetových adresách www.allianz.cz,
ú na emailové adrese info@allianz.cz,
ú telefonicky na lince 241 170 000,
ú v sídle Allianz penzijní spoleťnosti, a. s., Ke Štvanici 656/3, Praha 8, 186 00.
Allianz penzijní spoleťnost, a. s., odpovídá za správnost a úplnost údajƳ uvedených v tomto sdűlení,
pokud jsou nejasné, nepravdivé, zavádűjící nebo klamavé nebo nejsou-li v souladu s informacemi
uvedenými ve statutu.

KlíŤové informace
dƲchodového
fondu

Allianz konzervativní
dƳchodový fond
DƲchodové spoƠení (2. pilíƠ)

Základní údaje
V tomto sdűlení úťastník nebo zájemce nalezne klíťové
informace o dƳchodovém fondu a o dƳchodovém spoơení.
Nejde o propagaťní sdűlení; poskytnutí tűchto informací
vyžaduje zákon. Úťelem je, aby úťastník nebo zájemce
lépe pochopil zpƳsob investování tohoto dƳchodového
fondu a rizika s tím spojená. Pro informované rozhodnutí,
zda zvolit tento dƳchodový fond, se úťastníkƳm a zájemcƳm doporuťuje se s tímto sdűlením seznámit.

Penzijní
spoleŤnost
Název,
typ fondu
Druh
fondu

Allianz penzijní spoleŤnost, a. s.
Ke Štvanici 656/3, Praha 8, PSŤ 186 00
IŤO: 256 12 603 (souťást Allianz Group)

Allianz konzervativní dƲchodový fond,
Allianz penzijní spoleŤnost, a. s.
fond dle zákona 426/2011 Sb. o dƳchodovém
spoơení (dále jen DƳchodový fond)

Dluhopisový fond
investuje do dluhopisƳ a nástrojƳ penűžního trhu.

Povolení k vytvoơení tohoto DƳchodového fondu bylo vydáno v Ťeské republice. Penzijní spoleťnost,
která obhospodaơuje tento DƳchodový fond, podléhá dohledu Ťeské národní banky.

DƳchodové spoơení je souťástí dƳchodového systému
Ťeské republiky, tvoơí tzv. 2. dƳchodový pilíơ. Jeho vlastnosti jsou dány zákonem ť. 426/2011 Sb., ve znűní pozdűjších pơedpisƳ.
Stát se úťastníkem (tj. zaťít spoơit v tomto produktu)
mƳže fyzická osoba, která dosáhla vűku 18 let. Vstoupit
mƳže kdykoliv do konce kalendáơního roku, ve kterém dosáhne vűku 35 let. Lidé nad 35 let mohou vstoupit do systému pouze v období od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013.
Po tomto datu mohou lidé starší 35 let vstoupit do 2. pilíơe
pouze v pơípadű, že se stali poprvé po 1. 1. 2013 poplatníkem pojistného na dƳchodové pojištűní, a to do 6 műsícƳ
od této doby.
Výše műsíťního pơíspűvku úťastníka je tvoơena ze dvou
pevnű nastavených výší pơíspűvkƳ: 3 % z hrubé mzdy
(u OSVŤ z vyműơovacího základu), o tyto 3 % jsou sníženy
povinné odvody na sociální pojištűní, a 2 % navíc z hrubé
mzdy úťastníka. Celkovű si úťastník spoơí (3 + 2) % z hrubé mzdy. Vstupem do 2. pilíơe dojde ke snížení budoucího
státního dƳchodu (1. pilíơ).
Zaregistrovanou smlouvu o dƳchodovém spoơení nelze
vypovűdűt nebo od ní odstoupit. V pơípadű nemoci ťi nezaműstnanosti se műsíťní pơíspűvky neodvádí.
* Úplné názvy dƳchodových fondƳ jsou uvedeny ve statutech fondƳ.

Úťastník má povinnost odvádűt pojistné na dƳchodové
spoơení orgánƳm Finanťní správy Ťeské republiky a povinnost oznámit úťast na dƳchodovém spoơení zaműstnavateli, nebo podat pojistné pơiznání.
Allianz penzií spoleťnost, a. s., nabízí v rámci dƳchodového spoơení následující ťtyơi dƳchodové fondy.*
A

Allianz dƲchodový fond státních dluhopisƲ

B

Allianz konzervativní dƲchodový fond

C

Allianz vyvážený dƲchodový fond

D

Allianz dynamický dƲchodový fond

Jednotlivé dƳchodové fondy se liší výší potenciálního výnosu a investiťním rizikem.
Výnosy

Toto sdűlení klíťových informací bylo vyhotoveno ke dni 1. 7. 2014.

Základní charakteristika
dƳchodového spoơení

A

B

C

D

Riziko

S vámi od A do Z

Investiťní cíle
a zpƳsob investování

Úplata a poplatky

DƳchodový fond je urťen pro úťastníky, kteơí mají zájem
pơi nízké až stơední míơe rizika v stơednűdobém horizontu
participovat na výnosu úrokového portfolia.
Portfolio fondu je složeno zejména ze státních dluhopisƳ
emitovaných Ťeskou republikou, dalšími ťlenskými státy
EU a OECD, mezinárodními institucemi typu EIB a centrálními bankami zmínűných státƳ, z korporátních dluhopisƳ
a z podílových fondƳ penűžního trhu (okrajovű i dluhopisových podílových fondƳ).

Skladba majetku fondu

Úplata za obhospodaƠování majetku
Výše

Základ
prƳműrná roťní hodnota fondového vlastního
pro výpoťet kapitálu
100 %

Úplata za zhodnocení

Cenné papíry
s pevným výnosem

Výše

10 %

Základ
pro výpoťet

rozdíl prƳműrné roťní hodnoty penzijní jednotky
v pơíslušném období a nejvyšší prƳműrné roťní
hodnoty penzijní jednotky v letech pơedcházejících
pơíslušnému období od vzniku DƳchodového
fondu vynásobené prƳműrným poťtem penzijních
jednotek v pơíslušném období

Rating státních i korporátních dluhopisƳ od renomované
ratingové agentury je v rozmezí A+ až AAA.
Výnos fondu plyne zejména z úrokƳ z cenných papírƳ
a depozit, z dividend a z kapitálového zhodnocení cenných papírƳ.

ú 100 % majetku fondu je tvoơeno instrumenty s pevným
výnosem (dluhopisy, nástroje penűžního trhu a obdobné cenné papíry).

Úplata penzijní spoleťnosti (celková nákladovost)
za pơedchozí úťetní období není vzhledem k datu vzniku
fondu (1. 1. 2013) k dispozici.

Investiťní horizont investice je minimálnű tơi roky, pro
investici na kratší dobu nemusí být tento fond vhodný.
DƳchodový fond je fondem rƳstovým, veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaơení fondu.

Detailní pơehled a popis poplatkƳ úťtovaných úťastníkƳm
dƳchodového spoơení je souťástí statutu, který je dostupný na internetových stránkách: www.allianz.cz.

DƳchodový fond primárnű nesleduje žádný konkrétní
benchmark. DƳchodový fond k ơízení műnového a úvűrového rizika mƳže použít Þnanťní deriváty.

1

2

3

4

Poplatky spojené s žádostmi o informace
ú Ơádný roťní výpis (vyhotovení a zaslání) – jednou roťnű zdarma
ú Mimoơádné výpisy a pơehledy plateb (vyhotovení
a odeslání) – max. 60 Kť
ú Zaslání výroťní a pololetní zprávy v listinné podobű
– max. 60 Kť
Poplatky spojené s výplatou dávek a pơevodem
ú Pơevod k jiné penzijní spoleťnosti – 0 Kť po 60 műsících spoơicí doby u Allianz penzijní spoleťnosti, 800 Kť
pơi pơevodu dơíve
Úťastníkovi nemohou být úťtovány žádné další úplaty
a poplatky, které nejsou uvdeny v zákonű 426/2011 Sb.
o dƳchodovém spoơení.

Historická výkonnost

Rizikový proÞl
oNižší riziko
oPotenciálnű nižší výnosy

0,3 %

Poplatky spojené s investováním
ú Pơevod prostơedkƳ mezi fondy – první v kalendáơním roce zdarma, každý další max. 60 Kť, nevyužité
pơevody zdarma se pơevádí do dalších let
ú Zműna investiťní strategie – první v kalendáơním
roce zdarma, každý další max. 60 Kť, nevyužité zműny
zdarma se pơevádí do dalších let

5

6

7

Vyšší rizikop
Potenciálnű vyšší výnosyp

Vzhledem k tomu, že fond je novű vytvoơeným fondem,
a tedy nemá dostateťnű dlouhou ơadu historických dat,
byl proveden simulovaný výpoťet syntetického ukazatele
rizikovosti.
Úťelem tohoto ukazatele je umožnit úťastníkƳm lepší
pochopení rizika spojeného s potenciálními pơíjmy a ztrátami jejich investice v závislosti na rizikovosti investiťní
strategie fondu.
Zaơazení DƳchodového fondu do pơíslušné skupiny se
mƳže műnit. Zaơazení fondu do nejménű rizikové skupiny
neznamená investici bez rizika.
Hodnota investice mƳže klesat i stoupat a není zaruťena
návratnost vložených prostơedkƳ.

S investicí do DƳchodového fondu jsou spojena zejména
tato rizika:
ú Tržní riziko, tj. riziko vyplývající z vlivu tržního vývoje
na ceny a hodnoty jednotlivých složek majetku fondu.
ú Úvűrové riziko spoťívající v tom, že emitent nebo protistrana nedodrží svƳj závazek.
ú Műnové riziko, tj. riziko spojené s pohybem kurzu műny
v pơípadű zahraniťnűműnové investice. Toto riziko je
v DƳchodovém fondu aktivnű omezeno (zahraniťnűműnové investice jsou plnű műnovű zajištűny).
ú SpeciÞcká rizika (riziko vypoơádání, operaťní riziko, riziko koncentrace).
Podrobný popis rizik spojených s investováním do DƳchodového fondu je uveden ve Statutu.
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%
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fondu.
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0,5 %
0,0 %

2013
(od 13. 5.)

2014

Údaje o historické výkonnosti DƳchodového fondu se
týkají minulosti. Výkonnost v minulosti není spolehlivým
ukazatelem budoucích výnosƳ. Graf historické výkonnosti
má proto pouze omezenou použitelnost jako ukazatel
budoucí výkonnosti.
Výkonnost DƳchodového fondu vychází z hodnoty fondového vlastního kapitálu DƳchodového fondu po odeťtení úplaty za obhospodaơování a úplaty za zhodnocení
majetku v DƳchodovém fondu. Úplata snižuje výkonnost
DƳchodového fondu.

2015

DƳchodový fond existuje od roku 2013.

DoplƓující informace
Depozitáơem DƳchodového fondu je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., se sídlem
Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, IŤO: 64 94 82 42.
Další dodateťné informace o fondu vťetnű jeho statutu, poslední výroťní zprávy a pơípadné pozdűjší
pololetní zprávy v ťeském jazyce a aktuální hodnotu dƳchodové jednotky lze zdarma získat
ú na internetových adresách www.allianz.cz,
ú na emailové adrese info@allianz.cz,
ú telefonicky na lince 241 170 000,
ú v sídle Allianz penzijní spoleťnosti, a. s., Ke Štvanici 656/3, Praha 8, 186 00.
Allianz penzijní spoleťnost, a. s., odpovídá za správnost a úplnost údajƳ uvedených v tomto sdűlení,
pokud jsou nejasné, nepravdivé, zavádűjící nebo klamavé nebo nejsou-li v souladu s informacemi
uvedenými ve statutu.

KlíŤové informace
dƲchodového
fondu

Allianz vyvážený dƳchodový fond
DƲchodové spoƠení (2. pilíƠ)

Základní údaje
V tomto sdűlení úťastník nebo zájemce nalezne klíťové
informace o dƳchodovém fondu a o dƳchodovém spoơení.
Nejde o propagaťní sdűlení; poskytnutí tűchto informací
vyžaduje zákon. Úťelem je, aby úťastník nebo zájemce
lépe pochopil zpƳsob investování tohoto dƳchodového
fondu a rizika s tím spojená. Pro informované rozhodnutí,
zda zvolit tento dƳchodový fond, se úťastníkƳm a zájemcƳm doporuťuje se s tímto sdűlením seznámit.

Penzijní
spoleŤnost
Název,
typ fondu
Druh
fondu

Allianz penzijní spoleŤnost, a. s.
Ke Štvanici 656/3, Praha 8, PSŤ 186 00
IŤO: 256 12 603 (souťást Allianz Group)

Allianz vyvážený dƲchodový fond,
Allianz penzijní spoleŤnost, a. s.
fond dle zákona 426/2011 Sb. o dƳchodovém
spoơení (dále jen DƳchodový fond)

Smíšený fond
investuje vyváženű do dluhopisƳ a akcií (max. 40 %).

Povolení k vytvoơení tohoto DƳchodového fondu bylo vydáno v Ťeské republice. Penzijní spoleťnost,
která obhospodaơuje tento DƳchodový fond, podléhá dohledu Ťeské národní banky.

DƳchodové spoơení je souťástí dƳchodového systému
Ťeské republiky, tvoơí tzv. 2. dƳchodový pilíơ. Jeho vlastnosti jsou dány zákonem ť. 426/2011 Sb., ve znűní pozdűjších pơedpisƳ.
Stát se úťastníkem (tj. zaťít spoơit v tomto produktu)
mƳže fyzická osoba, která dosáhla vűku 18 let. Vstoupit
mƳže kdykoliv do konce kalendáơního roku, ve kterém dosáhne vűku 35 let. Lidé nad 35 let mohou vstoupit do systému pouze v období od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013.
Po tomto datu mohou lidé starší 35 let vstoupit do 2. pilíơe
pouze v pơípadű, že se stali poprvé po 1. 1. 2013 poplatníkem pojistného na dƳchodové pojištűní, a to do 6 műsícƳ
od této doby.
Výše műsíťního pơíspűvku úťastníka je tvoơena ze dvou
pevnű nastavených výší pơíspűvkƳ: 3 % z hrubé mzdy
(u OSVŤ z vyműơovacího základu), o tyto 3 % jsou sníženy
povinné odvody na sociální pojištűní, a 2 % navíc z hrubé
mzdy úťastníka. Celkovű si úťastník spoơí (3 + 2) % z hrubé mzdy. Vstupem do 2. pilíơe dojde ke snížení budoucího
státního dƳchodu (1. pilíơ).
Zaregistrovanou smlouvu o dƳchodovém spoơení nelze
vypovűdűt nebo od ní odstoupit. V pơípadű nemoci ťi nezaműstnanosti se műsíťní pơíspűvky neodvádí.
* Úplné názvy dƳchodových fondƳ jsou uvedeny ve statutech fondƳ.

Úťastník má povinnost odvádűt pojistné na dƳchodové
spoơení orgánƳm Finanťní správy Ťeské republiky a povinnost oznámit úťast na dƳchodovém spoơení zaműstnavateli, nebo podat pojistné pơiznání.
Allianz penzijní spoleťnost, a. s., nabízí v rámci dƳchodového spoơení následující ťtyơi dƳchodové fondy.*
A

Allianz dƲchodový fond státních dluhopisƲ

B

Allianz konzervativní dƲchodový fond

C

Allianz vyvážený dƲchodový fond

D

Allianz dynamický dƲchodový fond

Jednotlivé dƳchodové fondy se liší výší potenciálního výnosu a investiťním rizikem.
Výnosy

Toto sdűlení klíťových informací bylo vyhotoveno ke dni 1. 7. 2014.

Základní charakteristika
dƳchodového spoơení

A

B

C

D

Riziko

S vámi od A do Z

Investiťní cíle
a zpƳsob investování

Úplata a poplatky

DƳchodový fond je urťen pro úťastníky, kteơí mají zájem
pơi stơední míơe rizika v stơednűdobém až dlouhodobém
horizontu participovat na výnosu smíšeného portfolia.
Portfolio fondu je složeno zejména ze státních dluhopisƳ
emitovaných Ťeskou republikou, dalšími ťlenskými státy
EU a OECD, mezinárodními institucemi typu EIB a centrálními bankami zmínűných státƳ, z korporátních dluhopisƳ,
z akcií a z podílových fondƳ.

Skladba majetku fondu

Úplata za obhospodaƠování majetku
Výše

Základ
prƳműrná roťní hodnota fondového vlastního
pro výpoťet kapitálu

Max. 40 %
Akcie a obdobné
cenné papíry

Min. 60 %

Úplata za zhodnocení

Cenné papíry
s pevným výnosem

Výše

10 %

Základ
pro výpoťet

rozdíl prƳműrné roťní hodnoty penzijní jednotky
v pơíslušném období a nejvyšší prƳműrné roťní
hodnoty penzijní jednotky v letech pơedcházejících
pơíslušnému období od vzniku DƳchodového
fondu vynásobené prƳműrným poťtem penzijních
jednotek v pơíslušném období

Rating státních i korporátních dluhopisƳ od renomované
ratingové agentury je v rozmezí A- až AAA.
Výnos fondu plyne zejména z úrokƳ z cenných papírƳ
a depozit, z dividend a z kapitálového zhodnocení cenných papírƳ.
Investiťní horizont investice je minimálnű pűt let, pro
investici na kratší dobu nemusí být tento fond vhodný.
DƳchodový fond je fondem rƳstovým, veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaơení fondu.

ú Nejménű 60 % majetku fondu je tvoơeno instrumenty s pevným výnosem (dluhopisy, nástroje penűžního
trhu a obdobné cenné papíry).
ú Nejvýše 40 % majetku fondu je investováno do akcií
nebo obdobných cenných papírƳ, které odvozují svoji
hodnotu pơevážnű od akcií.

Úplata penzijní spoleťnosti (celková nákladovost)
za pơedchozí úťetní období není vzhledem k datu vzniku
fondu (1. 1. 2013) k dispozici.
Detailní pơehled a popis poplatkƳ úťtovaných úťastníkƳm
dƳchodového spoơení je souťástí statutu, který je dostupný na internetových stránkách: www.allianz.cz.

DƳchodový fond primárnű nesleduje žádný konkrétní
benchmark. DƳchodový fond k ơízení műnového a úvűrového rizika mƳže použít Þnanťní deriváty.

1

2

3

4

Poplatky spojené s žádostmi o informace
ú Ơádný roťní výpis (vyhotovení a zaslání) – jednou roťnű zdarma
ú Mimoơádné výpisy a pơehledy plateb (vyhotovení
a odeslání) – max. 60 Kť
ú Zaslání výroťní a pololetní zprávy v listinné podobű
– max. 60 Kť
Poplatky spojené s výplatou dávek a pơevodem
ú Pơevod k jiné penzijní spoleťnosti – 0 Kť po 60 műsících spoơicí doby u Allianz penzijní spoleťnosti, 800 Kť
pơi pơevodu dơíve
Úťastníkovi nemohou být úťtovány žádné další úplaty
a poplatky, které nejsou uvdeny v zákonű 426/2011 Sb.
o dƳchodovém spoơení.

Historická výkonnost

Rizikový proÞl
oNižší riziko
oPotenciálnű nižší výnosy

0,4 %

Poplatky spojené s investováním
ú Pơevod prostơedkƳ mezi fondy – první v kalendáơním roce zdarma, každý další max. 60 Kť, nevyužité
pơevody zdarma se pơevádí do dalších let
ú Zműna investiťní strategie – první v kalendáơním
roce zdarma, každý další max. 60 Kť, nevyužité zműny
zdarma se pơevádí do dalších let

5

6

7

Vyšší rizikop
Potenciálnű vyšší výnosyp

Vzhledem k tomu, že fond je novű vytvoơeným fondem,
a tedy nemá dostateťnű dlouhou ơadu historických dat,
byl proveden simulovaný výpoťet syntetického ukazatele
rizikovosti.
Úťelem tohoto ukazatele je umožnit úťastníkƳm lepší
pochopení rizika spojeného s potenciálními pơíjmy a ztrátami jejich investice v závislosti na rizikovosti investiťní
strategie fondu.
Zaơazení DƳchodového fondu do pơíslušné skupiny se
mƳže műnit. Zaơazení fondu do nejménű rizikové skupiny
neznamená investici bez rizika.
Hodnota investice mƳže klesat i stoupat a není zaruťena
návratnost vložených prostơedkƳ.

S investicí do DƳchodového fondu jsou spojena zejména
tato rizika:
ú Tržní riziko, tj. riziko vyplývající z vlivu tržního vývoje
na ceny a hodnoty jednotlivých složek majetku fondu.
ú Úvűrové riziko spoťívající v tom, že emitent nebo protistrana nedodrží svƳj závazek.
ú Műnové riziko, tj. riziko spojené s pohybem kurzu műny
v pơípadű zahraniťnűműnové investice. Toto riziko je
v DƳchodovém fondu aktivnű omezeno (nezajištűná
ťást majetku fondu mƳže tvoơit nejvýše 25 % hodnoty
jeho majetku).
ú SpeciÞcká rizika (riziko vypoơádání, operaťní riziko, riziko koncentrace).
Podrobný popis rizik spojených s investováním do DƳchodového fondu je uveden ve Statutu.
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Údaje o historické výkonnosti DƳchodového fondu se
týkají minulosti. Výkonnost v minulosti není spolehlivým
ukazatelem budoucích výnosƳ. Graf historické výkonnosti
má proto pouze omezenou použitelnost jako ukazatel
budoucí výkonnosti.
Výkonnost DƳchodového fondu vychází z hodnoty fondového vlastního kapitálu DƳchodového fondu po odeťtení úplaty za obhospodaơování a úplaty za zhodnocení
majetku v DƳchodovém fondu. Úplata snižuje výkonnost
DƳchodového fondu.

2015

DƳchodový fond existuje od roku 2013.

DoplƓující informace
Depozitáơem DƳchodového fondu je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., se sídlem
Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, IŤO: 64 94 82 42.
Další dodateťné informace o fondu vťetnű jeho statutu, poslední výroťní zprávy a pơípadné pozdűjší
pololetní zprávy v ťeském jazyce a aktuální hodnotu dƳchodové jednotky lze zdarma získat
ú na internetových adresách www.allianz.cz,
ú na emailové adrese info@allianz.cz,
ú telefonicky na lince 241 170 000,
ú v sídle Allianz penzijní spoleťnosti, a. s., Ke Štvanici 656/3, Praha 8, 186 00.
Allianz penzijní spoleťnost, a. s., odpovídá za správnost a úplnost údajƳ uvedených v tomto sdűlení,
pokud jsou nejasné, nepravdivé, zavádűjící nebo klamavé nebo nejsou-li v souladu s informacemi
uvedenými ve statutu.

KlíŤové informace
dƲchodového
fondu

Allianz dynamický dƳchodový fond
DƲchodové spoƠení (2. pilíƠ)

Základní údaje
V tomto sdűlení úťastník nebo zájemce nalezne klíťové
informace o dƳchodovém fondu a o dƳchodovém spoơení.
Nejde o propagaťní sdűlení; poskytnutí tűchto informací
vyžaduje zákon. Úťelem je, aby úťastník nebo zájemce
lépe pochopil zpƳsob investování tohoto dƳchodového
fondu a rizika s tím spojená. Pro informované rozhodnutí,
zda zvolit tento dƳchodový fond, se úťastníkƳm a zájemcƳm doporuťuje se s tímto sdűlením seznámit.

Penzijní
spoleŤnost
Název,
typ fondu
Druh
fondu

Allianz penzijní spoleŤnost, a. s.
Ke Štvanici 656/3, Praha 8, PSŤ 186 00
IŤO: 256 12 603 (souťást Allianz Group)

Allianz dynamický dƲchodový fond,
Allianz penzijní spoleŤnost, a. s.
fond dle zákona 426/2011 Sb. o dƳchodovém
spoơení (dále jen DƳchodový fond)

Smíšený fond
investuje do dluhopisƳ a akcií.

Povolení k vytvoơení tohoto DƳchodového fondu bylo vydáno v Ťeské republice. Penzijní spoleťnost,
která obhospodaơuje tento DƳchodový fond, podléhá dohledu Ťeské národní banky.

DƳchodové spoơení je souťástí dƳchodového systému
Ťeské republiky, tvoơí tzv. 2. dƳchodový pilíơ. Jeho vlastnosti jsou dány zákonem ť. 426/2011 Sb., ve znűní pozdűjších pơedpisƳ.
Stát se úťastníkem (tj. zaťít spoơit v tomto produktu)
mƳže fyzická osoba, která dosáhla vűku 18 let. Vstoupit
mƳže kdykoliv do konce kalendáơního roku, ve kterém dosáhne vűku 35 let. Lidé nad 35 let mohou vstoupit do systému pouze v období od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013.
Po tomto datu mohou lidé starší 35 let vstoupit do 2. pilíơe
pouze v pơípadű, že se stali poprvé po 1. 1. 2013 poplatníkem pojistného na dƳchodové pojištűní, a to do 6 műsícƳ
od této doby.
Výše műsíťního pơíspűvku úťastníka je tvoơena ze dvou
pevnű nastavených výší pơíspűvkƳ: 3 % z hrubé mzdy
(u OSVŤ z vyműơovacího základu), o tyto 3 % jsou sníženy
povinné odvody na sociální pojištűní, a 2 % navíc z hrubé
mzdy úťastníka. Celkovű si úťastník spoơí (3 + 2) % z hrubé mzdy. Vstupem do 2. pilíơe dojde ke snížení budoucího
státního dƳchodu (1. pilíơ).
Zaregistrovanou smlouvu o dƳchodovém spoơení nelze
vypovűdűt nebo od ní odstoupit. V pơípadű nemoci ťi nezaműstnanosti se műsíťní pơíspűvky neodvádí.
* Úplné názvy dƳchodových fondƳ jsou uvedeny ve statutech fondƳ.

Úťastník má povinnost odvádűt pojistné na dƳchodové
spoơení orgánƳm Finanťní správy Ťeské republiky a povinnost oznámit úťast na dƳchodovém spoơení zaműstnavateli, nebo podat pojistné pơiznání.
Allianz penzijní spoleťnost, a. s., nabízí v rámci dƳchodového spoơení následující ťtyơi dƳchodové fondy.*
A

Allianz dƲchodový fond státních dluhopisƲ

B

Allianz konzervativní dƲchodový fond

C

Allianz vyvážený dƲchodový fond

D

Allianz dynamický dƲchodový fond

Jednotlivé dƳchodové fondy se liší výší potenciálního výnosu a investiťním rizikem.
Výnosy

Toto sdűlení klíťových informací bylo vyhotoveno ke dni 1. 7. 2014.

Základní charakteristika
dƳchodového spoơení

A

B

C

D

Riziko

S vámi od A do Z

Investiťní cíle
a zpƳsob investování

Úplata a poplatky

DƳchodový fond je urťen pro úťastníky, kteơí mají zájem
pơi stơední až vysoké míơe rizika v dlouhodobém horizontu participovat na výnosu smíšeného portfolia.
Portfolio fondu je složeno zejména ze státních dluhopisƳ
emitovaných Ťeskou republikou, dalšími ťlenskými státy
EU a OECD, mezinárodními institucemi typu EIB a centrálními bankami zmínűných státƳ, z korporátních dluhopisƳm, z akcií a z podílových fondƳ.

Skladba majetku fondu

Úplata za obhospodaƠování majetku
Min. 20 %
Cenné papíry
s pevným výnosem

Max. 80 %
Akcie a obdobné
cenné papíry

Rating státních i korporátních dluhopisƳ od renomované
ratingové agentury je v rozmezí BBB až AAA.
Výnos fondu plyne zejména z úrokƳ z cenných papírƳ
a depozit, z dividend a z kapitálového zhodnocení cenných papírƳ.
Investiťní horizont investice je minimálnű sedm let, pro
investici na kratší dobu nemusí být tento fond vhodný.
DƳchodový fond je fondem rƳstovým, veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaơení fondu.

ú Nejménű 20 % majetku fondu je tvoơeno cennými papíry s pevným výnosem (dluhopisy, nástroje penűžního
trhu a obdobné cenné papíry).
ú Nejvýše 80 % majetku fondu je investováno do akcií
nebo obdobných cenných papírƳ, které odvozují svoji
hodnotu pơevážnű od akcií.

Výše

Základ
prƳműrná roťní hodnota fondového vlastního
pro výpoťet kapitálu
Úplata za zhodnocení
Výše

10 %

Základ
pro výpoťet

rozdíl prƳműrné roťní hodnoty penzijní jednotky
v pơíslušném období a nejvyšší prƳműrné roťní
hodnoty penzijní jednotky v letech pơedcházejících
pơíslušnému období od vzniku DƳchodového
fondu vynásobené prƳműrným poťtem penzijních
jednotek v pơíslušném období

Úplata penzijní spoleťnosti (celková nákladovost)
za pơedchozí úťetní období není vzhledem k datu vzniku
fondu (1. 1. 2013) k dispozici.
Detailní pơehled a popis poplatkƳ úťtovaných úťastníkƳm
dƳchodového spoơení je souťástí statutu, který je dostupný na internetových stránkách: www.allianz.cz.

DƳchodový fond primárnű nesleduje žádný konkrétní
benchmark. DƳchodový fond k ơízení műnového a úvűrového rizika mƳže použít Þnanťní deriváty.
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Poplatky spojené s žádostmi o informace
ú Ơádný roťní výpis (vyhotovení a zaslání) – jednou roťnű zdarma
ú Mimoơádné výpisy a pơehledy plateb (vyhotovení
a odeslání) – max. 60 Kť
ú Zaslání výroťní a pololetní zprávy v listinné podobű
– max. 60 Kť
Poplatky spojené s výplatou dávek a pơevodem
ú Pơevod k jiné penzijní spoleťnosti – 0 Kť po 60 műsících spoơicí doby u Allianz penzijní spoleťnosti, 800 Kť
pơi pơevodu dơíve
Úťastníkovi nemohou být úťtovány žádné další úplaty
a poplatky, které nejsou uvdeny v zákonű 426/2011 Sb.
o dƳchodovém spoơení.

Historická výkonnost

Rizikový proÞl
oNižší riziko
oPotenciálnű nižší výnosy

0,5 %

Poplatky spojené s investováním
ú Pơevod prostơedkƳ mezi fondy – první v kalendáơním roce zdarma, každý další max. 60 Kť, nevyužité
pơevody zdarma se pơevádí do dalších let
ú Zműna investiťní strategie – první v kalendáơním
roce zdarma, každý další max. 60 Kť, nevyužité zműny
zdarma se pơevádí do dalších let
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Vyšší rizikop
Potenciálnű vyšší výnosyp

Vzhledem k tomu, že fond je novű vytvoơeným fondem,
a tedy nemá dostateťnű dlouhou ơadu historických dat,
byl proveden simulovaný výpoťet syntetického ukazatele
rizikovosti.
Úťelem tohoto ukazatele je umožnit úťastníkƳm lepší
pochopení rizika spojeného s potenciálními pơíjmy a ztrátami jejich investice v závislosti na rizikovosti investiťní
strategie fondu.
Zaơazení DƳchodového fondu do pơíslušné skupiny se
mƳže műnit. Zaơazení fondu do nejménű rizikové skupiny
neznamená investici bez rizika.
Hodnota investice mƳže klesat i stoupat a není zaruťena
návratnost vložených prostơedkƳ.

S investicí do DƳchodového fondu jsou spojena zejména
tato rizika:
ú Tržní riziko, tj. riziko vyplývající z vlivu tržního vývoje
na ceny a hodnoty jednotlivých složek majetku fondu.
ú Úvűrové riziko spoťívající v tom, že emitent nebo protistrana nedodrží svƳj závazek.
ú Műnové riziko, tj. riziko spojené s pohybem kurzu műny
v pơípadű zahraniťnűműnové investice. Toto riziko je
v DƳchodovém fondu aktivnű omezeno (nezajištűná
ťást majetku fondu mƳže tvoơit nejvýše 50 % hodnoty
jeho majetku).
ú SpeciÞcká rizika (riziko vypoơádání, operaťní riziko, riziko koncentrace).
Podrobný popis rizik spojených s investováním do DƳchodového fondu je uveden ve Statutu.
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Údaje o historické výkonnosti DƳchodového fondu se
týkají minulosti. Výkonnost v minulosti není spolehlivým
ukazatelem budoucích výnosƳ. Graf historické výkonnosti
má proto pouze omezenou použitelnost jako ukazatel
budoucí výkonnosti.
Výkonnost DƳchodového fondu vychází z hodnoty fondového vlastního kapitálu DƳchodového fondu po odeťtení úplaty za obhospodaơování a úplaty za zhodnocení
majetku v DƳchodovém fondu. Úplata snižuje výkonnost
DƳchodového fondu.
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DƳchodový fond existuje od roku 2013.

