
A pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló 2019/2088 
számú, valamint a 2022/1288 számú EU rendeletek szerinti információk 

 
 

Az Európai Parlament és a Tanács a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos 

közzétételekről szóló 2019/2088 (és az azt kiegészítő 2022/1288) számú rendelete (SFDR) az Európai 

Unió Fenntartható Pénzügyi Akciótervének egyik legfontosabb alkotóeleme. A hivatkozott rendeletek 

több célt is szolgálnak. Elvárják a pénzügyi piaci szereplők és a pénzügyi tanácsadók által a 

fenntarthatósági kockázatoknak a folyamataikba való integrálását, e folyamataik során a 

fenntarthatóság szempontjából káros hatások figyelembevételét, a pénzügyi termékek 

fenntarthatósági jellemzőivel kapcsolatban az átláthatóság növelését, valamint az ezzel kapcsolatosan 

közzéteendő információk tartalmára vonatkozó előírásokat és megjelenítésük módját. 

A biztosítási tevékenység területén csaknem 200 éves tapasztalattal rendelkező GRAWE csoport 

tagjaként a GRAWE Életbiztosító Zrt. számára a gazdaságosság szempontjait figyelembe vevő hosszú 

távú és fenntartható cselekvés nem csupán egy jelszó, számunkra, mint felelősségteljes Társaság 

számára a fenntarthatóság kiemelt prioritással kezelt, tartalommal megtöltött fogalom. 

Ahogy azt a honlapunkon mindenki számára transzparens módon közzétett Fizetőképességről és 

pénzügyi helyzetről szóló jelentéseink is bemutatják, Társaságunk konzervatív befektetési politikát 

folytat, s befektetéseink döntő többségét állam által garantált értékpapírok képzik. Ezek a befektetések 

– jellegükből következően - nem minősülnek a környezeti célkitűzéshez hozzájáruló gazdasági 

tevékenységbe történő befektetéseknek. A fenntarthatósági kockázatok a befektetési döntéshozatal 

folyamatai és a biztosítási értékesítés során Társaságunknál nem jelentkeznek, a fenntarthatósági 

kockázatok befektetéseinkre, illetve azok hozamaira nincsenek hatással. A Biztosító termékportfóliója 

jelenleg tehát nem tartalmaz fenntartható klasszikus életbiztosítási termékeket, a fenntarthatósági 

kockázatokat pedig ezért nem veszik kifejezetten figyelembe a befektetési döntéshozatali folyamatok 

és a biztosítási tanácsadás során.  A GRAWE érintett szakértőivel szorosan együttműködve az a célunk, 

hogy feladatainkat a fenntarthatóság kérdéseit szem előtt tartva valósítsuk meg, így törekszünk a 

jövőben a fenntarthatósági tényezők hátrányos hatásainak figyelembevételére.  

Javadalmazási politikánk annyiban áll a fenntarthatósági kockázatok integrálásával összhangban, hogy 

javadalmazási és ösztönzési struktúránk fenntartható, értékorientált cselekvést támogat. A fix és 

változó javadalmazás közötti kiegyensúlyozott arány célja a túlzott kockázatvállalás elkerülése. A 

változó javadalmazási elemek figyelembe veszik mind az éves célok elérését, mind pedig a Társaság 

fenntartható sikerét. A fenntartható és kiváló ügyfélkapcsolat biztosítása érdekében nem ösztönözzük 

olyan termékek közvetítését, melyek nem az ügyfél legfőbb érdekét szolgálják. 

 
 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance_hu
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance_hu
https://www.grawe.hu/fizetkepessegrol-es-penzugyi-helyzetrol-szolo-jelentes/
https://www.grawe.hu/fizetkepessegrol-es-penzugyi-helyzetrol-szolo-jelentes/

