A fenntarthatósági követelmények figyelembevételéről szóló, szerződéskötést megelőző
tájékoztatás a 2019/2088 számú EU rendelet (SFDR) alapján:
A biztosítási alapú befektetési termékek kapcsán az Európai Unió 2019/2088 számú rendelete
előírja a független biztosításközvetítők részére, hogy nyújtsanak tájékoztatást arról,
figyelembe veszik-e a tanácsadás során a fenntarthatósági kockázatokat.
A fenntarthatósági kockázatokkal kapcsolatos tanácsadás lényege, hogy miként hat ki a
fenntarthatóság a hozamokra.
A jogalkotó abból indul ki, hogy a fenntarthatóság tendenciózusan negatívan fog a hozamokra
hatni. A termék kiválasztása során, a fenntarthatósági kockázatok figyelembevétele
csökkentheti a hozamokra gyakorolt negatív hatást.
Az Agria Biztosítás Kft, Eger, Kertész u.47( továbbiakban: Alkusz) az SFDR 4. cikk (1)
pont alapján biztosított lehetőség alapján tevékenysége során nem veszi figyelembe a
fenntarthatósági követelményeket.
Indoklás: Az Alkusznak saját fejlesztésű befektetési terméke nincs. Kizárólag más
szolgáltatók (biztosítók) befektetési termékeit közvetíti. Ezen termékek tulajdonságaira,
befektetési politikájára, preferenciáira, illetve arra, hogy a termék kibocsátója a
fenntarthatóságot figyelembe veszi-e és ha igen, hogyan, ráhatása nincs.
Mindebből következik, hogy a fenntarthatóság szempontjait a biztosítási terméket kínáló
biztosító társaságok veszik figyelembe és nyújtanak ezzel kapcsolatos információkat a
szerződés megkötését megelőzően. Ennek esetleges hiányában a termékgazda biztosító
köteles indoklást adni a szerződéskötést megelőzően.
Az Alkusz tevékenysége során minden esetben a szerződéskötés előtt megismerteti
megbízóját a biztosítók által rendelkezésre bocsátott, e tárgykörbe tartozó tájékoztatóval,
illetve azt megbízója részére átadja. Ezt a közvetítési folyamatba – mint kötelező lépest tanácsadói részére előírja, oktatja, illetve ellenőrzi, továbbá gondoskodik tanácsadói
rendszeres és szakszerű képzéséről.
Az Alkusz tanácsadási tevékenysége során a fenntarthatósági követelményeket nem veszi
figyelembe, mert azok tevékenysége egészét illetően nem meghatározóak.
Az Alkusz az SFDR 5. cikkében kijelölt kötelezettsége szerint tájékoztatja Megbízóit, hogy
javadalmazási politikáját úgy alakítja ki, szem előtt tartva az etikus üzleti magatartással
kapcsolatos elvárásokat, hogy az eljárás minden szakaszában a Megbízó érdekeinek
elsődlegessége érvényesüljön, illetve Megbízói a piaci kínálatból a számukra legmegfelelőbb
biztosítási módozatot köthessék meg. Ezen belül a termékgazda által meghatározott,
esetlegesen a fenntarthatósági szempontokat is figyelembe vevő javadalmazási rendszert
torzításmentesen alkalmazza.
Az Alkusz a fenntarthatóság iránti elkötelezettsége jeleként jelen szabályozását szükség
szerint, de legalább évente egyszer felülvizsgálja.
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