
 
 
 

 
Pravidelné správy podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088                 
z 27. novembra 2019 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb                 
(ďalej len „nariadenie“) 
 
Produkt: Amundi Strategy Portfolio 
 
Informácie podľa článku 11 ods. 1 nariadenia: 
(a) miera dosiahnutia environmentálnych alebo sociálnych vlastností 

Poistné sa investuje do fondu/fondov, ktoré si zvolíte, a to počas celej doby trvania tohto produktu. Fondy, ktoré máte na 
výber v tomto produkte, a ich podkladové investície, sú vybrané podľa stanovených kritérií a musia spĺňať minimálne 
interné požiadavky. Relevantní správcovia aktív podielových fondov produktov investičného životného poistenia sú 
signatármi Zásad zodpovedného investovania (PRI) alebo prijali vlastnú politiku ESG (ESG = investovanie podľa 
environmentálnych a sociálnych kritérií a kritérií v oblasti správy a riadenia).  
Podrobnosti nájdete na www.allianz.sk v časti Investičné informácie Allianz - SP. 

Informácie týkajúce sa dosiahnutia environmentálnych alebo sociálnych vlastností, k plneniu ktorých prispievajú 
podkladové investície tohto produktu nájdete v prospektoch jednotlivých fondov ako aj na webových adresách uvedených 
pri jednotlivých fondoch nižšie v tomto dokumente. 
 
Informácie o environmentálne udržateľných investíciách podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2020/852 z 18. júna 2020 o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií a o zmene nariadenia (EÚ) 
2019/2088 (ďalej len „nariadenie o taxonómii): 
 
Európska únia stanovila environmentálne udržateľné hospodárske činnosti, ktoré pozitívne prispievajú 
k environmentálnym cieľom Európskej únie, ktorých rámec je stanovený nariadením o taxonómii. Spoločnosti sú povinné 
zverejniť relevantné informácie. Avšak, toto sa neočakáva skôr ako k 1. januáru 2023. 
 
Vyhlásenie o environmentálne udržateľných investíciách v zmysle nariadenia o taxonómii vo vzťahu k našim investíciám 
závisí od zverejnených údajov / informácií spoločností, do ktorých sa investuje. Z dôvodu nedostatku týchto údajov / 
informácií Vám aktuálne nie sme schopní uviesť konkrétne podiely investícií do environmentálne udržateľných 
hospodárskych činností vybraných pre tento finančný produkt. 
 
Nariadenie o taxonómii stanovuje zásadu „výrazne nenarušiť“, na základe ktorej by investície nemali výrazne narušiť ciele 
stanovené nariadením o taxonómii a je doplnená konkrétnymi kritériami EÚ. 
 
Zásada „výrazne nenarušiť“ sa uplatňuje len na tie podkladové investície finančného produktu, pri ktorých sa zohľadňujú 
kritériá EÚ pre environmentálne udržateľné hospodárske činnosti.  
Pri podkladových investíciách pre zvyšnú časť tohto finančného produktu sa nezohľadňujú kritériá EÚ pre environmentálne 
udržateľné hospodárske činnosti. 
 
Informácie týkajúce sa : 

- environmentálnych cieľov, k plneniu ktorých prispievajú podkladové investície tohto finančného produktu; a  
- opisu toho, ako a do akej miery podkladové investície tohto finančného produktu smerujú do hospodárskych 

činností, ktoré sa označujú za environmentálne udržateľné 
nájdete v prospektoch jednotlivých fondov ako aj na webových adresách uvedených pri jednotlivých fondoch nižšie 
v tomto dokumente. 
 
Produkt Amundi Strategy Portfolio ponúka klientom nasledovný zoznam investičných možností: 
 
1/ Global MA Balanced fond 
Podielový fond: AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET - I2 EUR 
ISIN: LU1883328541 
Asset Manager: Amundi Luxembourg SA 
Kategória podľa nariadenia: nezohľadňujú sa kritériá EÚ pre environmentálne udržateľné hospodárske činnosti 
Webové sídlo: https://www.amundi.com 

http://www.allianz.sk/


Informácie podľa článku 6/8/9 nariadenia (prospekt fondu): https://www.amundi.com 
Informácie podľa článku 10 nariadenia: https://www.amundi.com 
Informácie podľa článku 11 nariadenia (pravidelné správy): https://www.amundi.com 
 
2/ Global MA Conservative fond 
Podielový fond: AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET CONSERVATIVE - I2 EUR 
ISIN: LU2079696568 
Asset Manager: Amundi Luxembourg SA 
Kategória podľa nariadenia: nezohľadňujú sa kritériá EÚ pre environmentálne udržateľné hospodárske činnosti 
Webové sídlo: https://www.amundi.com 
Informácie podľa článku 6/8/9 nariadenia (prospekt fondu): https://www.amundi.com 
Informácie podľa článku 10 nariadenia: https://www.amundi.com 
Informácie podľa článku 11 nariadenia (pravidelné správy): https://www.amundi.com 
 
3/ Global MA Dynamic fond 
Podielový fond: AMUNDI FUNDS GLOBAL PERSPECTIVES - I EUR 
ISIN: LU0907914518 
Asset Manager: Amundi Luxembourg SA 
Kategória podľa nariadenia: článok 9 (udržateľné investície) 
Webové sídlo: https://www.amundi.com 
Informácie podľa článku 6/8/9 nariadenia (prospekt fondu): https://www.amundi.com 
Informácie podľa článku 10 nariadenia: https://www.amundi.com 
Informácie podľa článku 11 nariadenia (pravidelné správy): https://www.amundi.com 
 
Informácie uvedené v tomto dokumente sú účinné od 01. 01. 2022. 


