
10.  Katere od naslednjih izbranih storitev 
       so vam bile predstavljene?

       A. e-Skladi (vzajemni skladi)

       B. Mesečno poročilo vzajemnih skladov

       C. Naložbeni profili vzajemnih skladov

       D. Webinarji

       E. Videokomentarji

11.  Vaši hobiji so:

      A. atletika

      B. smučanje

      C. glasba

      D. zbirateljstvo

      E. kolesarstvo

F. adrenalinski športi

G. likovna umetnost

H. branje

I.  drugo

12.  Letnica rojstva otrok:

Odklanjam odgovore na zgornja vprašanja              DA

Podpisani izjavljam, da se zavedam:
-  vseh tveganj, ki so povezana z naložbo v investicijski sklad;
-  da s tem, ko odklanjam posredovanje podatkov, potrebnih za določitev mojega finančnega profila, oziroma s tem, ko nameravam vložiti sredstva v investicijski sklad kljub temu, da me je 

pooblaščena oseba vpisnega mesta opozorila, da glede na moj finančni profil naložba zame ni primerna, odločitev o njej sprejemam povsem po lastni volji;
-  da z odločitvijo za nakup enot investicijskega sklada, ki bi imel naložbe, usmerjene v ozko opredeljeno geografsko območje oziroma specifično gospodarsko panogo, sprejemam 

visoko naložbeno tveganje, ki lahko v primeru neugodnih razmer na finančnih trgih vodi v izgubo precejšnjega dela mojih vloženih sredstev;
-  da v primeru, če mi kdo drug financira nakup enot investicijskega sklada s posojilom ali kreditom, sprejemam dodatno tveganje, ki lahko celo v primeru pozitivnega donosa 

investicijskega sklada pomeni izgubo dela vloženih sredstev, v primeru neugodnih razmer na finančnih trgih pa vodi v izgubo, ki presega znesek vloženih sredstev.

DOKUMENT ID (Izpolni TRIGLAV SKLADI, d.o.o.)

Opozorilo: Izjava Vam je bila dana v podpis v želji, da Vas opozorimo na tveganja, ki so prisotna z vstopom na kapitalske trge; v kolikor ste odklonili posredovanje podatkov, potrebnih za določitev profila vlagatelja; oziroma ker vaša odločitev 
glede investiranja sredstev, na podlagi pooblaščene osebe, ne ustreza vašemu profilu (npr. premoženjskemu stanju, nagnjenosti k tveganju, dobi investiranja, finančnim ciljem, ...). V primeru, da Vam je bila ta izjava dana v podpis, ne da bi od Vas 
predhodno zaprosili za podatke, ki so potrebni za določitev profila vlagatelja, Vam predlagamo, da se obrnete na osebo družbe za upravljanje, ki je odgovorna za trženje vzajemnih skladov ALTA (telefon: +1 320 04 00, e-pošta: skladi@alta.si).
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