TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy 2021. má rcius 10. napjá tó l hatá lyba lé p az SFDR
rendelet (az EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS (EU) 2019/2088 RENDELETE (2019.
november 27.) a pé nzü gyi szolgá ltatá si á gazatban a fenntartható sá ggal kapcsolatos
kö zzé té telekrő l (továbbiakban: SFDR rendelet), amely 2021. má rcius 10. napjá tó l a
fenntartható befekteté sek elő mozdı́tá sá t cé lzó keret lé trehozá sá ró l, valamint az (EU)
2019/2088 rendelet mó dosı́tá sá ró l szó ló , az EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS (EU)
2020/852 RENDELET (2020. jú nius 18.)-é ben foglalt mó dosı́tá sokkal lé p hatá lyba),
amely a biztosı́tá si alapú befekteté si termé kekkel kapcsolatban biztosı́tá si taná csadá st
nyú jtó biztosı́tá skö zvetı́tő kre terjed ki, tehá t a CLB Kft-re, mint biztosı́tá si alkuszra is,
tekintettel arra, hogy a CLB Kft. biztosı́tá si alapú befekteté si termé kek é rté kesı́té sé re is
jogosult fü ggetlen biztosı́tá skö zvetı́tő , biztosı́tá si alkusz, megá llapodá s alapjá n.
Az SFDR rendelet rendelkezé seit a CLB Kft. akkor is alkalmazni kö teles, ha nem kö zvetı́t
ilyen biztosı́tá si szerző dé seket.
A rendelet alapjá n a biztosı́tá si alapú befekteté si termé keket é rté kesı́tő
biztosı́tá skö zvetı́tő , így a CLB Kft. is, aki há rom vagy há romná l tö bb biztosı́tá skö zvetı́tő i
tevé kenysé get ellá tó szemé lyt megbı́zá si- vagy munkaviszonyban foglalkoztat, mind a
CLB Kft-re, mind az á ltala kı́ná lt, az SFDR rendelket hatá lya alá eső pé nzü gyi termé kekre
vonatkozó an tá jé koztatni kö teles az Ügyfeleket.
A CLB Kft. ezúton tájékoztatja Ügyfeleit, hogy az SFDR rendelet szerinti fenntartható sá gi
kocká zatokat biztosı́tá si taná csaiba integrá lja.
A CLB Kft. fenntartható sá gi kocká zatok biztosı́tá si taná csokba tö rté nő integrá lá sá ra
vonatkozó politiká ja, hogy minden esetben megtörténik ez az integrálás.
Ennek sorá n a CLB Kft. kü lö nö sen igazodik a Pá rizsi Megá llapodá s cé lkitű zé seihez.
A CLB Kft. fentieket javadalmazá si politiká iban is é rvé nyre juttatja.
A biztosı́tó k termékeire vonatkozó an, a szerző dé skö té s elő tti tá jé koztatá sok á tadá sa az
IDD és a Bit. rendelkezései szerint történik.
Az SFDR rendelet tájékoztatásunk mellékleteként olvasható.
Budapest, 2021. 03. 09.
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