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Prezentarea principiilor de sustenabilitate in cadrul investițiilor pentru 
produsul de asigurări: Asigurarea de viață pentru copil - Majorat  

 
 
Așa cum este prezentat si in Documentul cu Informații Esențiale despre produsul pe care doriți să-l achiziționați, 
participarea la câștig este calculată începând cu anul trei de asigurare și este obținută prin investirea de către 
Asigurător a: 
- rezervelor matematice, aferente asigurării de bază și a 
- participării la câștig din anii precedenți, conform rezultatelor financiare calculate la finalul fiecărui an. 
Investiția este gestionată integral de Asigurător, pentru tot portofoliul de produse de acest tip și se realizează în 
obligațiuni de stat și corporative.  
 
În procesul de alegere a instrumentelor de investiții, Generali România se bazează pe o creștere sustenabilă a 
capitalului pe termen lung. In acest proces, un rol important îl au criteriile de sustenabilitate pe baza factorilor de 
mediu, sociali și de guvernanță („ESG”) care ne vor sprijini atât pentru a obține rentabilitate financiară sustenabilă, 
cât și valoare socială. 
 
Criteriile de sustenabilitate sunt clar definite în cadrul strategiei Generali și au la bază urmatorii factori de 
sustenabilitate: factori de mediu (E- environment), factori sociali (S-social) și factori strâns legați de guvernanță (G- 
governance). Următorul tabel conține exemple legate de fiecare dintre tipurile de factori menționate anterior. 

 
Activitățile de investiții ale Generali România în obligațiuni de stat și corporative sunt aliniate cu strategia 
Companiei pe termen mediu și lung, o strategie predictibila și care reprezentă o sursă stabilă de finanțare a 
economiei, a statului și a companiilor. Astfel, generăm împreuna capital care oferă un venit suplimentar pentru 
asigurații noștri și, in timp, va contribui la o dezvoltare economică solida pe termen lung. 
 
Prin intermediul investițiilor în obligațiuni de stat, fondurile contribuie la asigurarea pe termen lung a necesarului de 
finanțare a statului, care utilizează fondurile inclusiv pentru investiții, care să genereze la rândul lor creștere 
economică sustenabilă. Investițiile in obligațiuni ale Generali România se realizează după o analiză atentă a criteriilor 
de sustenabilitate a respectivelor companii care oferă si atractivitate din perspectiva randamentelor generate pe 
termen lung.  
 
Riscul legat de sustenabilitate înseamnă un eveniment sau o condiție de mediu, socială sau de guvernanță 
corporativa care, în cazul în care se produce, ar putea cauza un efect negativ semnificativ, efectiv sau potențial, 
asupra valorii investiției. Acesta este gestionat printr-o analiză atentă a portofoliului de investiții. Scăderea integrității 
comportamentului unei companii are un impact semnificativ asupra afacerii derulate de respectiva companie și oferă 
o avertizare timpurie cu privire la probleme grave cu care aceasta se confruntă. În acest caz, pentru protejarea 
activului investit, Generali poate decide retragerea portofoliul investit în respectiva companie. 
 
Asigurătorul publică pe pagina proprie de internet informații despre politicile privind integrarea riscurilor legate de 
sustenabilitate în procesele interne de luare a deciziilor privind investițiile. 
Pentru mai multe informatii, puteti accesa site ul nostru: https://www.generali.ro/despre-noi/responsabilitatile-
noastre/.  
 

Categoria factorilor de sustenabilitate Exemple de factori 

FACTORII DE MEDIU 
Schimbări climatice, Pierderea biodiversității, Eficienta utilizării 
resurselor de apă, Eficacitatea energiei și a reziduurilor,  Nivelul 
carbonului, etc. 

FACTORII SOCIALI 
Drepturile omului, Sănătate si Securitate, Egalitatea în drepturi, 
Educația, Munca prestată de copii, etc. 

GUVERNANȚA 
Transparența, Etica și Integritatea în afaceri și conformarea cu 
legislația, Anti-Corupție, Responsabilitatea în plata taxelor, 
Diversitatea, etc. 
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