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Az All Risk Bróker Biztosítási Alkusz Kft. az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2088 Rendelete 

(„SFDR”) alkalmazásában pénzügyi tanácsadónak minősül, erre tekintettel az alábbi nyilatkozatot teszi 

közzé: 

Az SFDR alapvető célja a pénzügyi piaci termékek és szolgáltatások kapcsán a fenntarthatósági 

szempontból történő átláthatóság és összehasonlíthatóság biztosítása. 

Az SFDR tárgyi hatálya a biztosítási termékek közül kizárólag a biztosítási alapú befektetési termékekre 

terjed ki. 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket arról, hogy a biztosítási alapú befektetési termékek értékesítése során 

társaságunk nem veszi figyelembe a befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt 

káros hatásait, azokat Társaságunkra nézve nem tartjuk relevánsnak.  

Társaságunk. a tevékenysége során abból indul ki, hogy a fenntarthatóságot a biztosítási terméket kínáló 

biztosító társaságok veszik figyelembe és nyújtanak ezzel kapcsolatos információkat a szerződés 

megkötését megelőzően. Ennek hiányában viszont a termékgazda biztosító magyarázatot nyújt erre a 

szerződéskötést megelőzően.  

Mindezek alapján - mint független biztosításközvetítő - a fenntarthatósági kockázatok figyelembevételére 

az All Risk Bróker Kft. részéről jelenleg nem kerül sor, azonban - a fenntarthatóság iránt elkötelezett 

vállalkozásként - egy éven belül felülvizsgálja ennek szükségességét. 

 

A fenntarthatósági kockázatok javadalmazási politikába történő integrálása  

 

Társaságunk kiemelt célja, hogy javadalmazási rendszere a biztosítási értékesítési tevékenységek végzését 

az ügyfélnek nyújtott adott szolgáltatás minőségére káros hatást gyakorló módon ne ösztönözze.  

 

Az ügyfél igényeinek és szükségleteinek leginkább megfelelő biztosítási termék az ügyfél esetleges 

fenntarthatósággal kapcsolatos preferenciái mellett jelentősen függ az ügyfél egyéb szempontjaitól is (így 

különösen befektetési céljaitól, pénzügyi helyzetétől, veszteségviselési képességétől, hozamelvárásától és 

kockázatvállalási hajlandóságától).  

Ezért Társaságunk a javadalmazási politikáját úgy alakítja ki, hogy az alapján az általa kapott, valamint a 

közvetítők részére fizetett javadalmazás független attól, hogy a tanácsadás eredményeként az ügyfél által 

választott befektetés milyen fenntarthatósági jellemzőkkel rendelkezik. 

 

Az Unios előírásoknak megfelelve ( IDD (2016/97 EU) irányelvnek megfelelően ) vállaljuk, hogy az 

Önök részére átadott Biztosítási kínálatok minden esetben egy többlépcsős folyamaton mennek át. 

Minden esetben kettőnél több Biztosító versengő termékeit dolgozzuk ki az Önök igényeinek 

megfelelően, és így biztosítunk lehetőséget az Ön igényeinek legmegfelelőbb kiválasztásához. 
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