
Informacje związane  
ze zrównoważonym rozwojem  
Nationale-Nederlanden Usługi  
Finansowe Sp. z o.o.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 w sprawie ujawniania informacji związanych  
ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (ang. Sustainable Finance Disclosure Regulation, „SFDR”) 
ma na celu zwiększenie przejrzystości w odniesieniu do tego, w jaki sposób uczestnicy rynku finansowego uwzględniają 
ryzyka i możliwości dla zrównoważonego rozwoju (lub środowiskowe, społeczne i związane z ładem korporacyjnym,  
z ang. Environmental, Social, Governance, „ESG”). SFDR wprowadza nowe wymogi dotyczące ujawniania informacji  
dla określonych produktów finansowych. Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe Sp. z o.o. (dalej: Usługi Finansowe) 
objęte są regulacjami SFDR. 

Wprowadzenie SFDR pomaga zapewnić, że Usługi Finansowe i inne instytucje finansowe ujawniają swoje podejście  
do zrównoważonego rozwoju. Wdrożenie SFDR zwiększy przejrzystość poprzez ujawnianie informacji na naszej stronie 
internetowej i w określonych dokumentach dotyczących produktów, co umożliwi klientom, inwestorom i pozostałym 
interesariuszom porównywanie różnych produktów w odniesieniu do ich ryzyk ESG i celów zrównoważonego 
inwestowania.  

Wdrożenie SFDR będzie trwało od 10 marca 2021 r. do końca 2022 r. (uwzględniając powiązania SFDR z innymi 
rozporządzeniami w sprawie zrównoważonych finansów), co oznacza, że Usługi Finansowe będą kontynuować wdrażanie 
nowych wymogów informacyjnych w najbliższych latach. Usługi Finansowe zaktualizowały odpowiednie informacje 
ujawniane na stronie internetowej, aby zapewnić zgodność z wymogami prawnymi na dzień 10 marca 2021 r. Aktualizacje 
są oparte na wymogach określonych w SFDR. Informacje na tej stronie oraz informacje zawarte w dokumentacji 
dotyczącej umów zawieranych przez Usługi Finansowe nie mogą być postrzegane jako powiązane ze szczegółowym 
projektem standardów technicznych uzupełniających SFDR. Usługi Finansowe będą monitorować zmiany dotyczące 
standardów technicznych uzupełniających SFDR i wdroży je, jak tylko zaczną obowiązywać. 

Strona ta zawiera informacje dotyczące podejścia Usług Finansowych do wdrożenia SFDR i podjętych dotychczas 
działań. Zawiera informacje na temat:

•  strategii uwzględniania ryzyk dla zrównoważonego rozwoju,

•  głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju,

•  uwzględnienia w polityce wynagrodzeń ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.

Zgodnie z SFDR Usługi Finansowe mają obowiązek ujawniania określonych informacji, które wymieniono poniżej. 

Poniżej opisaliśmy strategię uwzględniania ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w naszych procesach decyzyjnych.  
Usługi Finansowe są częścią Grupy NN, która stosuje politykę ramową odpowiedzialnego inwestowania Grupy NN 
(„Polityka ramowa RI”), która wspiera systematyczne uwzględnianie czynników środowiskowych, społecznych  
i związanych z ładem korporacyjnym (z ang. Environmental, Social, Governance, „ESG”) w procesie inwestycyjnym,  
biorąc pod uwagę zarówno ryzyka, jak i nowe szanse. Pomaga to w podejmowaniu bardziej przemyślanych decyzji 
inwestycyjnych i optymalizowaniu profilu stopy zwrotu i ryzyka portfeli inwestycyjnych, a także w odzwierciedleniu 
wartości Grupy NN w procesie inwestycyjnym i lepszym przystosowaniu do szerszych celów i oczekiwań społeczeństwa 
dotyczących zrównoważonego rozwoju.

W ramach świadczenia usług doradztwa ubezpieczeniowego Usługi Finansowe nie biorą pod uwagę głównych 
niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju z uwagi na fakt, że wszystkie 
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produkty znajdujące się w ofercie są produktami, które nie uwzględniają technicznych kryteriów UE dla działalności 
gospodarczej zrównoważonej dla środowiska. Usługi Finansowe zaczną brać pod uwagę główne niekorzystne skutki 
decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju w momencie, kiedy do oferty wprowadzone będą 
produkty promujące aspekty środowiskowe lub społeczne opisane w art. 8 lub spełniające kryteria zrównoważonych 
inwestycji opisane w art. 9 SFDR. 

Jednocześnie informujemy, że produkty Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. („Towarzystwo”) 
dostępne w ofercie Usług Finansowych są zgodne z Polityką Ramową RI. Zgodnie z tą polityką oraz sformułowanymi  
w niej kryteriami odpowiedzialnego inwestowania opartymi na normach, Towarzystwo, uwzględniając przepisy prawa, 
dąży do wykluczenia inwestycji w spółki zaangażowane w działania obejmujące między innymi opracowywanie, produkcję 
i konserwację kontrowersyjnej broni oraz handel nią, produkcję wyrobów tytoniowych, wydobycie węgla energetycznego 
i/lub produkcję piasków bitumicznych, jak zdefiniowano w Polityce ramowej RI.
 

Informacja dotycząca polityki wynagrodzeń

Usługi Finansowe stosują politykę wynagrodzeń, która jest opracowana zgodnie z Polityką ramową wynagrodzeń  
Grupy NN („Polityka ramowa”). Polityka ramowa jest dostosowana do strategii biznesowej, celów, wartości i apetytu  
na ryzyko Grupy NN, a także wspiera tworzenie długoterminowej wartości dla wszystkich naszych interesariuszy.  
Zgodnie z Polityką ramową, zarządzanie wynikami jest oparte na celach finansowych i niefinansowych. Cele te skupiają 
się na skutecznym zarządzaniu ryzykiem, a także zrównoważonym podejmowaniu ryzyka. Dotyczy to wszystkich 
rodzajów ryzyka, w tym ryzyk związanych z obszarem ESG. Więcej informacji można znaleźć na www.nngroup.com.
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