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Klagomålsförfarande 

 

Allianz Global Investors (AllianzGI) strävar efter att ge investerarna god service. Ibland kan dock misstag 
ske, vilket kan leda till klagomål. När det händer vill vi veta det så snabbt som möjligt, så att vi snabbt kan 
ställa allt tillrätta. 

 

Information om var du lämnar in ett klagomål som rör agerandet hos ett företag som ger 
rådgivning om eller säljer fonderna på denna webbplats i egenskap av distributör finns i 
prospektets förteckning över betalningsombud i ditt land (i förekommande fall), i 
anmälningsblanketten för fonder eller på sidan som rör klagomål på den aktuella distributörens 
webbplats. 

 

Här förklarar vi vad du kan vänta dig när vi har tagit emot ditt klagomål.  

 

AllianzGI hanterar alla klagomål som mottas från investerare (eller personer utnämnda av investerare) i 
fonderna på denna webbplats och för vilka Allianz Global Investors GmbH fungerar som 
förvaltningsbolag.  

Vi anser att allt missnöje uttryckt av en investerare i förhållande till utförandet av tjänster som 
tillhandahålls av AllianzGI i Europa, i dess egenskap som förvaltningsbolag, utgör klagomål. 

AllianzGI säkerställer att ditt klagomål hanteras rättvist, konsekvent och snabbt och strävar efter att lösa 
ditt problem så snart som möjligt. Av denna anledning ber vi dig uppge följande information när du lämnar 
in ett klagomål: 

 

Investerare (fullständigt namn/företagsnamn):  

Kontaktperson som utnämnts av investeraren (i förekommande fall): 

□ Postadress:      

□ E-postadress:    

Kontonummer i fond(er): 

Fond(er) som berörs: 

Tjänst som berörs (kollektiv portföljförvaltning/portföljförvaltning): 

Datum för klagomålet:  

Kort beskrivning av det ifrågavarande klagomålet:  

 

 

 

 

Här lämnar du in klagomålet  

 

Allianz Global Investors – Nordic Representative Office 

Regeringsgatan 52–54 

SE 111 56 Stockholm (Sverige) 

E-postadress:  info@allianzgi.com 

Du kan även använda relevant e-postadress i avsnittet ”Kontaktuppgifter” på denna webbplats. 
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Vad händer sen? 

 

Allianz Global Investors bekräftar att ditt klagomål mottagits inom fem arbetsdagar efter mottagandet och 
personen som ansvarar för hanteringen av ditt klagomål anges som din kontaktperson. 

Om vi inte har kunnat lösa ditt klagomål inom fem arbetsdagar skriver vi till dig igen inom 4 veckor från att 
vi mottagit ditt klagomål och ger ett utförligt svar eller förklarar varför vi inte har lyckats lösa klagomålet. Vi 
uppger även när vi väntar oss att kontakta dig igen. 

Åtta veckor efter att AllianzGI mottog det ursprungliga klagomålet bör du ha fått ett slutligt svar. Om vi 
fortfarande inte kan ge det skickar vi ett meddelande till dig där vi beskriver orsakerna till fördröjningen 
och när vi väntar oss att kunna skicka ett slutligt svar till dig.  
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