
Fenntarthatósági közzétételek 

A pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről 
szóló 2019/2088 számú EU rendelet (SDFR, a továbbiakban „Rendelet”) harmonizált szabályokat 
határoz meg a pénzügyi piaci szereplők és a pénzügyi tanácsadók által a fenntarthatósági 
kockázatoknak a folyamataikba való integrálása és e folyamataik során a fenntarthatóság 
szempontjából káros hatások figyelembevétele, valamint a pénzügyi termékekről szóló, 
fenntarthatósággal kapcsolatos információk tekintetében alkalmazandó átláthatósággal kapcsolatban. 
A Rendelt előírja a pénzügyi tanácsadónak minősülő gazdasági szereplők, így a biztosításközvetítők 
részére, hogy a honlapjukon adjanak tájékoztatást arról, hogy biztosítási alapú befektetési termékre 
vonatkozó biztosítási tanácsadásuk során figyelembe veszik-e a fenntarthatósági tényezőkre 
gyakorolt főbb káros hatásokat, amennyiben pedig nem, úgy indokolni kötelesek, hogy miért nem 
veszik figyelembe a befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásait. 

Az alábbiakban az UniCredit Biztosításközvetítő Kft. (a továbbiakban „Társaság”) az EURÓPAI 
PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/2088 Rendelete által előírt közzétételeket jeleníti meg. 

 Fenntarthatósági politikák 

A fenntarthatósági kockázatoknak a biztosítási tanácsokba történő integrálása  

A Társaság, mint pénzügyi tanácsadó a tanácsadási tevékenysége során a fenntarthatósági 

kockázatokat és követelményeket nem tartja relevánsnak a tanácsadási tevékenység egésze 

szempontjából, tekintettel arra, hogy a Társaság nem foglalkozik befektetési elemeket is tartalmazó 

életbiztosítások értékesítésével és állományába sem tartoznak ilyen jellegű szerződések.  

 Átvilágítási politikák 

A fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatások figyelembe vétele a befektetési tanácsadás 
során 

A Társaság, mint pénzügyi tanácsadó jelenleg nem végez- és a közeljövőben sem tervez végezni 
befektetési jellegű tanácsadást is magába foglaló biztosítási termékértékesítést, ezáltal biztosítási 
tanácsadása során nem veszi figyelembe a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásokat. 

 Javadalmazási politikák 

A javadalmazási politikák összhangja a fenntarthatósági kockázatok integrálásával 

Tekintettel arra, hogy  

(a) a Társaság, mint pénzügyi tanácsadó jelenleg nem végez, és a közeljövőben sem tervez végezni 
befektetési jellegű tanácsadást is magába foglaló biztosítási termékértékesítést, 

(b) A Társaság számára biztosításértékesítési tevékenységet végző személyek vagy alkalmazotti 
munkaviszonyban, fix munkabér mellett dolgoznak, vagy a relációjukban alkalmazott 
javadalmazási megállapodás más elvek – pl. órabéres elszámolás – alapján működik,  
így a Társaság javadalmazási politikája teljes mértékben független a fenntarthatósági 
kockázatoktól.  

  


