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Predzmluvné informácie o začlenení rizík ohrozujúcich udržateľnosť  
v zmysle nariadenia (EÚ) 2019/2088 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb („ESG“) 
 
W-Pohode investičné životné poistenie  
 
Predzmluvná informácia pre konvenčné fondy v zmysle článku 6 ESG 
 
Tento dokument opisuje všeobecnú politiku udržateľnosti pre produkt W-Pohode investičné životné poistenie 
(„IŽP“). 
 
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 poskytuje nasledovné informácie ohľadom začlenenia rizík, ktorými sú environmentálne, 
sociálne alebo zamestnanecké záležitosti, dodržiavanie ľudských práv, boj proti korupcii a úplatkárstvu (ďalej aj ako 
„ESG“) a zohľadnenia nepriaznivých vplyvov na udržateľnosť 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 a poistníkom tak umožnila plnohodnotne zohľadniť ESG riziká pri prijímaní informovaného 
investičného rozhodnutia. 
 
Identifikáciu ESG rizík vo všeobecnosti vykonáva správca fondu a informácie poskytnuté správcom fondu môžu byť 
zohľadňované v rámci poskytovaného investičného poradenstva. WP myšlienkovo podporuje posudzovanie ESG 
rizík, zároveň však nevylučuje, že medzi podielovými fondmi, ktoré zaraďuje do produktov IŽP, budú figurovať aj 
finančné produkty, pri ktorých rozsah začlenenia ESG rizík nie je zverejnený, alebo nie je relevantný. WP aktuálne 
nedokáže zavedenie posudzovania ESG rizík 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. 
 


