
  
 

 
Wüstenrot poisťovňa, a.s. 

Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26 ▪ IČO: 31383408 ▪ DIČ: 2020843561 ▪ IČ DPH: SK7120001559 ▪ Zapísaná v Obchodnom registri Okresného 
súdu Bratislava l, odd. Sa, vložka č. 757/B ▪ e-mail: infopoistovna@wuestenrot.sk ▪ www.wuestenrot.sk ▪ INFO  6060 (0850 60 60 60) 

 
Informácie v zmysle Nariadenia Európskeho parlamenut a Rady (EÚ) 2019/2088 z 27. novembra 2019 

o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb. 
 
Wüstenrot poisťovňa, a.s., so sídlom Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26, IČO: 31383408, zapísaná 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č.: 757/B (ďalej aj ako „WP“) v zmysle 
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 z 27. novembra 2019 o zverejňovaní informácií o 
udržateľnosti v sektore finančných služieb (ďalej aj ako „SFDR“ - Sustainable Finance Disclosure Regulation) 
poskytuje nasledovné informácie ohľadom začlenenia rizík, ktorými sú environmentálne, sociálne alebo 
zamestnanecké záležitosti, dodržiavanie ľudských práv, a boj proti korupcii a úplatkárstvu (ďalej aj ako „ESG“) 
a zohľadnenia nepriaznivých vplyvov na udrža-teľnosť a poskytovanie informácií o udržateľnosti v sektore 
finančných služieb: 
 
WP aktuálne nemá vo svojich politikách, ani vo svojom investičnom rozhodovacom procese začlenené 
posudzovanie ESG rizík ohrozujúcich udržateľnosť. Dôvodom je skutočnosť, že WP nedisponuje všetkými 
potrebnými informáciami od tretích strán (účastníkov finančného trhu), ktoré by jej v danej súvislosti umožnili 
zohľadniť ESG riziká. 
 
Napriek tomu, že WP nemá posudzovanie ESG rizík formálne zavedené do svojho investičného rozhodovacieho 
procesu, WP dlhodobo dodržiava niektoré pravidlá spoločenskej zodpovednosti vo svojom investičnom 
rozhodovacom procese. WP napr. neinvestuje do cenných papierov emitovaných štátmi, v ktorých dochádza 
k porušovaniu základných ľudských práv, alebo ktoré vyvýjajú jadrové zbrane. WP neinvestuje ani do cenných 
papierov, ktoré sú emitované spoločnosťami, ktoré vyrábajú tabakové výrobky, alebo zbrane, na ktoré sa vzťahuje 
niektorý z nasledujúcich medzinárodných dohovorov:  

- Ottawský dohovor (protipechotné míny); 
- Dohovor o kazetovej munícii (kazetová munícia/kazetové bomby); 
- Dohovor o biologických a toxických zbraniach (biologické zbrane); 
- Dohovor o chemických zbraniach (chemické zbrane).  

 
WP myšlienkovo podporuje posudzovanie ESG rizík. Aktuálne však nedokáže ich zavedenie do svojich politík 
realizovať. WP očakáva, že k zavedeniu posudzovania ESG rizík v budúcnosti príde v súlade s posudzovaním ESG 
rizík v rámci celej skupiny Wüstenrot, ktorej je WP súčasťou. 
 


