
 

 

Информация, свързана с устойчивостта, съгласно Регламента на ЕС относно 

оповестяването1 

За ГРАВЕ България Животозастраховане ЕАД като част от GRAWE Group – група с почти 200 

години опит в застрахователната дейност, дългосрочните и устойчиви действия, отчитащи 

съответните икономически аспекти, не са просто крилата фраза - за нас като отговорна 

компания, това е прилагано на практика понятие. Като дружество, предлагащо 

животозастрахователни продукти, ние се ангажираме по отношение на нашите клиенти да 

генерираме подходяща възвръщаемост и да изпълним договорните си задължения в 

дългосрочен план. Нашето продуктово портфолио понастоящем включва устойчив 

животозастрахователен продукт – застраховка «Живот», свързана с инвестиционен фонд, с 

устойчиви и социални характеристики (https://www.grawe.bg/grawe-smart-invest-4u/). По този 

начин ние отчитаме рисковете за устойчивостта и ESG-предпочитанията на нашите клиенти в 

рамките на дейността ни по застрахователно консултиране, по-специално при консултиране, 

свързано с основаващи се на застраховане инвестиционни продукти. Към настоящия момент  

обработваме информацията относно негативните ефекти от нашите инвестиционни решения 

върху факторите за устойчивост. 

В нашата инвестиционна дейност се опитваме да включим устойчиви, етично-социални и 

екологични критерии. Като стратегия за контролиране на рисковете за устойчивостта, ние 

преследваме изключването на рискови активи или тяхното ограничаване в портфейла, при 

условие, че това не противоречи на други стратегически цели в управлението на активите. 

За да можем да осигурим достатъчно разнообразие и диверсификация в областта на ценните 

книжа, ние се фокусираме върху различни класове активи и глобална диверсификация. Във 

връзка с инвестициите в акции, целта ни е да участваме в развитието на цялата световна 

икономика. Аспектите на устойчивостта се отчитат и при инвестиране в ценни книжа на 

държави и предприятия чрез съобразяване с определени критерии. По отношение на 

непреките инвестиции по възможност се използват инвестиционни  фондове, притежаващи 

австрийския екосертификат2. 

Нашата политика за възнагражденията е в съответствие с включването на рисковете за 

устойчивостта, тъй като схемите за възнаграждения и бонуси насърчават сключването на 

устойчиви, ценностно ориентирани договори. Балансираното съотношение между фиксирано 

и променливо възнаграждение има за цел да избегне прекомерното поемане на риск. 

Променливите елементи на възнаграждението отчитат както постигането на годишните цели, 

така и устойчивия успех на дружеството. За да осигурим устойчиви и висококачествени 

взаимоотношения с клиентите, ние не създаваме никакви стимули за разпространение на 

продукти, които не са в най-добрия интерес на клиента. 

                                                           
1 Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на съвета от 27 ноември 2019 година относно оповестяването на 

информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги 
2 https://www.umweltzeichen.at/de/produkte/finanzprodukte 


