
PRÉMIUMALKUSZ Pénzügyi és Biztosítási Tanácsadó Zrt. 

Tájékoztató a fenntarthatóság szempontjából káros hatások 
figyelembevételére vonatkozóan 

 
1. A fenntarthatósági kockázatok beépülése a PRÉMIUMALKUSZ Zrt. termékek értékesítésére 

vonatkozó tevékenységébe 

A PRÉMIUMALKUSZ Zrt. az ENSZ, illetve az Európai Unió fenntarthatósággal kapcsolatos célkitűzéseivel 

a legteljesebb mértékben egyetért, igyekszik működését általában is úgy szervezni, hogy az lehetőleg 

ne növelje a bolygót érő káros környezeti hatásokat. 

A társaságunk működtetése során is a fenntarthatósági kockázat csökkentésére törekszünk. A 

klímatudatosság megvalósítása érdekében - lehetőség szerint -, csak újrahasznosított papírt 

használunk, amelynek mennyiségét a digitalizáció által nyújtott lehetőségek kiaknázásával a lehető 

legalacsonyabb szintre csökkentjük, erről a lehetőségéről tájékoztatjuk-, illetve alkalmazására kérjük 

ügyfeleinket és partnereinket. Az energiatakarékosság megvalósítása érdekében, az irodáink 

működtetéséhez szükséges elektromos- és egyéb energia felhasználással járó berendezéseinket a 

tudomány és technika fejlettségi szintjének megfelelő, korszerű, energiatakarékos, újrahasznosítható 

és környezetkímélő termékek alkalmazásával biztosítjuk. A munkavégzés során alkalmazzuk az online 

tér által megvalósítható környezetbarát kommunikációs és távmunka lehetőségeket. 

Biztosításközvetítőként a befektetési termékeket létrehozó biztosítók által a részére rendelkezésre 

bocsátott információkra tud csak hagyatkozni. 

A PRÉMIUMALKUSZ Zrt. ezért minden esetben az értékesítési tevékenysége részévé teszi, ha a Termék 

előállítója az érintett befektetési termékhez kapcsolódóan fenntarthatósági információt is elérhetővé 

tesz. 

 

2. A befektetési döntések fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásainak figyelembe 

vétele 

A PRÉMIUMALKUSZ Zrt. jelenleg nem veszi figyelembe a befektetési döntések fenntarthatósági 

tényezőkre gyakorolt káros hatásait, kifejezi azonban szándékát ezek figyelembe vételére, amennyiben 

a tőle elvárható gondosság mellett megszerezhető információk majd lehetővé teszik, hogy kellően 

megalapozott ismeretekkel rendelkezzen ehhez. 

Ennek érdekében a PRÉMIUMALKUSZ Zrt. folyamatosan figyelemmel kíséri a kapcsolódó piaci 

gyakorlatot, valamint a hatóságok jövőben várható iránymutatásait. Ezzel összefüggésben, legalább 

évente egy alkalommal felülvizsgálja, hogy megteremtődött-e számára annak a lehetősége, hogy a 

befektetési döntések fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásait figyelembe vegye. 

Mindemellett a termékek előállítóitól megkapott fenntarthatósági információkat a PRÉMIUMALKUSZ 

Zrt. a befektetési termékek értékesítéséhez kapcsolódó tanácsadás részévé teszi. 

 



3. A fenntarthatósági kockázatok integrálása a PRÉMIUMALKUSZ Zrt. javadalmazási 

politikájába 

A PRÉMIUMALKUSZ Zrt. jelenleg nem integrálja önálló szempontként javadalmazási politikájába a 

fenntarthatósági kockázatokat, ugyanis ennek a szempontnak a figyelembe vétele – annak 

javadalmazása miatt - befolyásolná a biztosításértékesítő számára kötelezően figyelembe veendő 

egyéb szempontokat annak érdekében, hogy az ügyfél a számára legmegfelelőbb termékhez jusson. 

A PRÉMIUMALKUSZ Zrt. figyelemmel fogja kísérni a remélhetőleg egységesedő piaci gyakorlatot, az 

elérhető útmutatásokat, és amennyiben egyéb törvényi kötelezettségeit sem veszélyeztető módon ez 

lehetségessé válik, közvetlenebb módon is beépíti javadalmazási politikájába a fenntarthatósági 

kockázatokhoz kapcsolódó szempontokat. 

Hatályos: 2021. március 10. napjától. 


