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Informace o politikách začleňování rizik týkajících se udržitelnosti do 
investičního rozhodování
• Od roku 2018 je součástí naší strategie investování omezení investic do uhelného průmyslu a výrobců zbraní. 

Neinvestujeme do společností, které získávají víc než 30 % příjmů z výroby uhlí, produkují víc než 20 milionů 
tun uhlí ročně, vyrábí přes 30 % elektřiny nebo více než 10 GW elektřiny ročně z uhlí. Dále uplatňujeme důsledný 
zákaz investování do výrobců zakázaných zbraní. Rizika udržitelnosti (ESG) jsou jedním z hledisek v procesu výběru 
investičních fondů. Stejná pravidla dodržujeme i pro investování u jednotlivých fondů životního pojištění.

• Ačkoli nejsme výrobní firmou, jejíž činnost by měla přímý negativní vliv na životní prostředí, přesto si uvědomujeme, 
že naše činnost má dopady na životní prostředí. Proto velmi pečlivě řešíme provoz budov a vozidel, nakládání 
s IT technikou nebo činnosti našich zaměstnanců.

• Udržitelnost pro nás představuje respekt k hodnotám jako je férovost, transparentnost a soulad s podmínkami 
evropského a domácího regulátora. Udržitelnost a ekologie jsou jedním ze čtyř základních pilířů, na nichž stojí 
naše dlouhodobá CSR strategie. Dalšími jsou prevence a odpovědné podnikání, rozmanitost a flexibilita ve vztahu 
k zaměstnancům a filantropie.

• Podnikáme v souladu s etickými principy, což shrnuje soubor pravidel etického chování naší firmy. V souvislosti 
s udržitelností si každoročně necháváme měřit uhlíkovou stopu a výsledky zveřejňujeme ve Zprávě o společenské 
odpovědnosti a udržitelnosti, kde je možné získat podrobnější informace nejen o našich iniciativách v oblasti 
udržitelnosti, ale i o dalších pilířích strategie CSR.

Informace o politikách začleňování rizik týkajících se udržitelnosti do 
pojišťovacího poradenství
• V rámci poradenství hodnotíme vztah klienta k investičnímu riziku. Díky tomu doporučíme každému klientovi 

individuální investiční strategii. Konečné řešení ale vždy záleží na volbě klienta.

• Investiční fondy, které v rámci životního pojištění nabízíme, prochází výběrem a ohodnocením ohledně ESG kritérií, 
jak je popsáno výše. Při poradenství tedy nemůže dojít k tomu, že by byl klientům nabízen fond, u něhož nedojde 
k výše popsanému hodnocení. V případě dalšího vývoje legislativy jsme připraveni realizovat potřebné kroky k jejímu 
naplnění.

Informace o tom, jak jsou zásady odměňování pojišťovny konzistentní se 
začleňováním rizik týkajících se udržitelnosti
• Při odměňování osob ve vedení pojišťovny zohledňujeme v okruhu cílů a klíčových indikátorů obecný rizikový 

profil a solventnostní pozici pojišťovny. Na těchto základech jsou stanoveny limity rizik, jejichž dodržení je nutnou 
podmínkou pro splnění stanovených kritérií pro výplatu odměny. Nedílnou součástí tohoto systému odměňování je 
u vybraných osob s podstatným vlivem na řízení společnosti i rozložení části odměny 
do následujících 3 let proto, abychom zachovali dlouhodobost a udržitelnost činnosti 
společnosti a nedocházelo k přijímání přílišných krátkodobých rizik.

• Také odměňování pojišťovacích zprostředkovatelů a zaměstnanců, kteří se podílejí na 
distribuci pojištění, řídíme tak, aby byl systém odměňování dlouhodobě udržitelný, 
v souladu se sektorovou regulací a nemotivoval tyto osoby k prodeji nevhodných 
produktů našim klientům. Tento systém budeme i nadále zlepšovat a budeme reagovat 
na aktuální legislativu v těchto oblastech.
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