Predzmluvné informácie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088
z 27. novembra 2019 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb
(ďalej len "nariadenie")
Produkt: Flexi Život
Informácie podľa článku 6 ods. 1 nariadenia:
(a) spôsob, akým sú riziká ohrozujúce udržateľnosť začlenené do našich investičných rozhodnutí
Riziká ohrozujúce udržateľnosť chápeme ako súbor environmentálnych a sociálnych udalostí
a udalostí v oblasti správy a riadenia (ďalej len „ESG“) alebo podmienok, ktorých výskyt môže
negatívne ovplyvniť aktíva, ziskovosť alebo povesť skupiny Allianz alebo niektorej zo spoločností
patriacich do skupiny. Príkladom rizík ESG sú zmena klímy, strata biodiverzity, porušenie platných
pracovných noriem, korupcia.
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., so sídlom Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00 151
700, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 196/B
(ďalej len „ASP“) vykonáva činnosť podľa rámca nastaveného Allianz Investment Management SE
(ďalej len „AIM SE“). AIM SE a ASP zvažujú riziká ohrozujúce udržateľnosť v priebehu celého
procesu prijímania investičných rozhodnutí, vrátane riadenia aktív a pasív, investičnej stratégie,
riadenia správcov aktív, monitorovania investícií a riadenia rizík. V tomto zmysle AIM SE poskytuje
ASP podporu prostredníctvom potrebných informácií a správ.
Investície realizuje ASP a vybraní správcovia aktív, pričom ASP správcom aktív jasne komunikuje
požiadavky týkajúce sa prihliadania na riziká ohrozujúce udržateľnosť.
Pri investovaní všetkých investičných aktív poisťovne (s výnimkou investícií podkladových aktív
produktov investičného životného poistenia) ASP postupuje podľa komplexného a riadne
zdôvodneného prístupu k začleňovaniu ESG, zahŕňajúceho:
1.
2.
3.
4.
5.

výber, poverenie a monitorovanie správcov aktív,
identifikáciu, analýzu a riešenie potenciálnych rizík ESG,
aktívne vlastníctvo (prostredníctvom angažovanosti),
vylúčenie určitých sektorov a spoločností z investičných aktív poisťovne,
záväzok súvisiaci s rizikami zmeny klímy a dekarbonizáciou (Parížska dohoda o zmene
klímy, 2015)

Podrobnosti o vyššie uvedených bodoch nájdete na webovom sídle www.allianzsp.sk v časti
Investičné informácie Allianz - SP.
(b) výsledky posúdenia pravdepodobných vplyvov rizík ohrozujúcich udržateľnosť na výnosy
z finančných produktov, ktoré sprístupňujeme
Investovanie do aktív kryjúcich technické rezervy
ASP je zo zákona povinná investovať prostriedky životných a neživotných technických rezerv ASP
do diverzifikovaného súboru aktív, čo minimalizuje vplyv potenciálneho rizika ohrozujúceho
udržateľnosť v rámci jednotlivých spoločností alebo investícií. Minimalizáciu rizík ďalej
zabezpečujú aj interné systémy riadenia rizík, ktorých súčasťou sú aj obmedzenia vzťahujúce sa

na jednotlivé triedy aktív a emitentov. Pohyby v hodnote aktív nemajú okamžitý vplyv na
kumulatívne výnosy poistných produktov, pokiaľ sú vytvorené dostatočné rezervy, napríklad
rezervy na budúce bonusy alebo časovo rozlíšené rezervy na refundáciu poistného.

Na produkt Flexi Život sa nevzťahuje článok 8 nariadenia. Produkt nepresadzuje medzi
ostatnými vlastnosťami environmentálne a/alebo sociálne vlastnosti.
Na produkt Flexi Život sa nevzťahuje článok 9 nariadenia. Produkt nemá udržateľné investície
ako svoj cieľ.
Viac informácií k produktu nájdete na webovom sídle poisťovateľa www.allianzsp.sk.

Informácie uvedené v tomto dokumente sú účinné od 10. 03. 2021.

