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ALLIANZ PENSIOEN
Productkenmerken
Het verzekeren van de collectieve pensioenaanspraken die een werkgever aan
zijn personeel toezegt. Het Allianz Pensioen is een beschikbare premieregeling.
Het is mogelijk om te kiezen voor een basisregeling, maar ook voor een complete
regeling met verscheidene aanvullende dekkingen.
Voor een volledig overzicht van de productkenmerken verwijzen wij u naar de
productinformatie die u vindt op:
https://www.allianz.nl/allianzpensioen/werkgever-productinformatie en
https://www.allianz.nl/allianzpensioen/downloads
Voor wie is het product bedoeld?
Werkgevers die een beschikbare premie pensioentoezegging hebben.
Voor wie is het product niet bedoeld?
Het Allianz Pensioen is niet geschikt voor werkgevers met een salaris diensttijd
toezegging, of werkgevers die verplicht zijn aangesloten bij een pensioenfonds.
Distributiestrategie
De informatieverstrekking en advisering van dit product vindt plaats door
pensioenadviseurs die het product kennen. Er is sprake van een WFT verplichting
voor deze pensioenadviseurs.
Distributiestrategie
Het Allianz Pensioen is een marktconforme pensioenpropositie, het kostenniveau
is concurrerend. Door de complexiteit van de materie en daarmee het product is
advies noodzakelijk.

Beschrijving van de risico’s
De risicobereidheid van de klant wordt getoetst. Klant kan hiermee bepalen welke
risicoprofiel voor hem van toepassing is. Het beleggingsprofiel dat de klant kiest
mag hiervan afwijken, maar nooit meer dan 1 stap risicovoller (bv iemand die
defensief is mag en kan niet kiezen voor offensief beleggen).
Allianz Pensioen is een pensioenregeling op basis van beschikbare premie.
Er wordt belegd in lifecycles. Voor de opbouw van uw pensioenkapitaal beleggen
we de pensioenpremie in (actieve of passieve) beleggingsfondsen. Beleggen kent
risico’s. Beleggen via lifecycles betekent het zo goed mogelijk afstemmen van dat
risico op de levensfase van de deelnemer. Hoe korter de periode voordat de
deelnemer met pensioen gaat duurt, hoe minder risicovol de beleggingen.
Een lifecycle beweegt als het ware met zijn leven mee en bouwt het risico
automatisch af. Dit doen we door de risicovollere beleggingen (bijvoorbeeld
aandelen) te verkopen. Daar kopen we beleggingen met minder risico voor terug
(bijvoorbeeld obligaties). Zo wordt de pensioenuitkering minder afhankelijk van
de marktomstandigheden.
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Omstandigheden die tot een belangenconflict kunnen leiden
Er zijn geen omstandigheden bekend die tot een belangenconflict kunnen leiden.
Er is alleen sprake van een adviesvergoeding die de adviseur in rekening brengt.
Er is geen beloning door Alllianz.

Wij spannen ons in om ervoor te zorgen dat deze informatie correct is. Het kan echter voorkomen
dat de informatie niet volledig en/ of juist is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige vorm
van schade, die mogelijk uit het gebruik van de informatie kan ontstaan. Daarnaast aanvaarden wij
geen aansprakelijkheid voor sites die niet door ons worden onderhouden, waarnaar wordt verwezen
of die verwijzingen naar deze informatie bevatten.
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