
 

 

 

 

Informații despre modul în care Grawe România Asigurare S.A. tratează riscurile de 
sustenabilitate și impactul asupra durabilității 

 

Aspecte de ordin general 

Odată cu ratificarea Acordului de la Paris adoptat în 2015 la Convenția-cadru a Națiunilor Unite privind 
schimbările climatice, statele participante s-au angajat să identifice măsurile necesare pentru limitarea 
creșterii temperaturii globale la un nivel semnificativ mai redus de 2°C, sau, dacă este posibil, reducerea până 
la 1,5°C față de valorile pre-industriale. Pentru a atinge aceste obiective și pentru a reduce impactul 
schimbărilor climatice, a fost stabilit un plan de acțiune cuprinzător privind finanțarea creșterii durabile. 

O parte a acestui plan de acțiune se referă la includerea riscurilor de durabilitate, luarea în considerare a 
impactului negativ asupra durabilității, promovarea caracteristicilor ecologice sau sociale, precum și a 
investițiilor durabile.  

Regulamentul (UE) 2019/2088 privind cerințele de transparență referitoare la sustenabilitate în sectorul 
serviciilor financiare (pe scurt: SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation) obligă participanții de pe piața 
financiară și consilierii financiari să publice, de asemenea, strategii scrise pentru abordarea riscurilor de 
durabilitate. 

SFDR definește termenul de risc de durabilitate ca fiind: „Un eveniment sau o condiție de mediu, socială sau 
de guvernanță care, în cazul în care se produce, ar putea cauza un efect negativ semnificativ, efectiv sau 
potențial, asupra valorii investiției.” (abrevierea din limba engleză ESG înseamnă Mediu, Social și Guvernanţă) 

În calitatea sa de companie de asigurări, Grawe România Asigurare S.A. oferă, printre altele, produse de 
asigurări de viață cu componență investițională și oferă consiliere cu privire la acestea. În consecință, Grawe 
România este atât un participant la piața financiară, cât și un consilier financiar în sensul SFDR și, prin urmare, 
are obligaţia de a face dezvăluirile relevante și îi sunt aplicabile cerințele legale privind stabilirea unei politici 
bazată pe criteriile ESG.  

Datorită schimbării progresive a climei, riscurile climatice devin din ce în ce mai accentuate. Riscurile climatice 
sunt toate acele riscuri care decurg din schimbările climatice sau sunt intensificate ca urmare a schimbărilor 
climatice. Riscurile climatice pot fi clasificate (aproximativ) în următoarele două categorii: 

- riscuri fizice care decurg direct din consecințele schimbărilor climatice (de exemplu, apariția recurentă a 
dezastrelor naturale, pierderea biodiversității, reducerea stratului de zăpadă, seceta extremă) 

- riscuri de tranziție care decurg din tranziția către o economie și o societate rezistente și neutre din punct 
de vedere climatic și care pot conduce la o devalorizare a activelor (de exemplu, schimbări în politica și 
cadrul legal, noi evoluții tehnologice, comportament schimbat al clienților). 

Grawe România Asigurare este parte a Grazer Wechselseitiger Versicherung AG - o companie tradițională care 
există de aproape 200 de ani și pentru care sustenabilitatea este o prioritate, nu doar un slogan. 

Limitarea încălzirii globale și, prin urmare, reducerea schimbărilor climatice reprezintă o prioritate pentru 
grupul Grawe și, implicit, pentru Grawe România Asigurare, acestea acordându-le atenția corespunzătoare atât 
în contextul produselor de asigurare, cât și în procesul investițional. 

În calitate de furnizor de produse de asigurări de viață, avem datoria față de clienții noștri de a genera o 
rentabilitate adecvată și de a ne îndeplini obligațiile pe termen lung. Portofoliul nostru de produse include 
produse tradiționale de asigurare de viață cu componentă investițională pentru care se oferă consultanță 
clienților în scopul identificării eventualelor riscuri investiționale, urmând a fi adecvate inclusiv din perspectiva 
riscurilor climatice. 

Directoratul Grawe România Asigurare stabilește condițiile generale de administrare a investițiilor, cu validarea 
suplimentară a operațiunilor semnificative de către Consiliul de Supraveghere.  

  



 

 

 

Strategia de durabilitate a grupului Grawe și, implicit, a Grawe România Asigurare SA 

Încercăm să încorporăm criterii durabile, etico-sociale și ecologice în investițiile noastre în active. Ca strategie 
de control al riscurilor de durabilitate, urmărim excluderea activelor riscante sau limitarea includerii acestora 
în portofoliu. 

Prin strategia noastră, avem în vedere anumite criterii de excludere care pot fi utilizate, de exemplu, pentru a 
identifica principalele cauze ale schimbărilor climatice, companii de armament și țări cu niveluri ridicate de 
corupție sau standarde slabe în ceea ce privește respectarea drepturilor omului. 

Scopul Grawe a fost întotdeauna de a face investiții imobiliare durabile, sporind valoarea și utilizarea 
proprietății prin renovare, îmbunătățirea calității și stabilirea unor standarde durabile. 

Majoritatea proprietăților Grawe se află în locații din centrul orașului, cu acces la transportul public pentru a 
reduce transportul privat motorizat. La renovarea clădirilor vechi, ori de câte ori este posibil, sunt folosite 
metode de construcție durabile. În ceea ce privește durabilitatea, ne bazăm pe echipamente de economisire a 
energiei și a resurselor din proprietăți și pe utilizarea energiilor regenerabile. 

Grawe România Asigurare investește resursele care îi sunt încredințate în conformitate cu reguli clare în ceea 
ce privește durabilitatea. Ca urmare, fondurile investite în beneficiul clienților sunt folosite pentru a genera 
dezvoltări ecologice și sociale pentru o evoluție pozitivă susținută. 

Luând în considerare principalele cauze care afectează durabilitatea, interesul nostru este de a crește 
semnificativ importanța preocupării pentru mediul înconjurător, pentru factorii sociali și umani, în special în 
scopul respectării drepturilor omului și a măsurilor pentru lupta împotriva corupției. Aceasta include, de 
exemplu, protecția climei, protecția biodiversității, respectarea standardelor recunoscute ale legislației muncii, 
remunerare adecvată și măsuri de prevenire a corupției. 

Ne propunem să analizăm datele cu regularitate și să evaluăm efectele negative asupra durabilității individuale 
pe baza ratingurilor ESG. Calitatea datelor și măsurarea riscurilor de durabilitate reprezintă încă provocări 
majore pentru industria serviciilor financiare în ansamblu. Vom monitoriza continuu evoluțiile din acest 
domeniu pentru a identifica într-un stadiu incipient orice nevoie de ajustări ale strategiei, proceselor interne 
și a măsurilor necesare. În acest context, cele mai importante efecte adverse asupra factorilor de durabilitate 
vor fi de asemenea luate în considerare în mod corespunzător în viitor atunci când se va oferi consiliere cu 
privire la produsele de investiții bazate pe asigurări. 

Se așteaptă efecte negative semnificative asupra durabilității pentru investițiile care au un impact negativ 
asupra preocupărilor sociale și de mediu (de exemplu, active în industrii cu consum ridicat de carbon). Grawe 
România Asigurare își va analiza continuu estimările și le va ajusta dacă este necesar. 

Sunt luate măsuri adecvate pentru a atenua sau a preveni cele mai importante efecte negative asupra 
durabilității. Spre exemplu, următoarele criterii (de excludere) și obiectivele de durabilitate sunt luate în 
considerare: 

- respectarea drepturilor omului, a dreptului la muncă legală (prin excluderea muncii forțate, a folosirii 
minorilor în activități de muncă, a măsurilor discriminatorii) 
- respectarea mediului înconjurător, social și uman prin aplicarea unor politici și principii care să nu afecteze 
integritatea acestora 
- evitarea investițiilor în industrii poluante sau suspecte de corupție 

 

Politica de remunerare 

Politica noastră de remunerare este adecvată, fiind incluse riscurile de durabilitate, în special în scopul 
adecvării stimulentelor la acțiuni durabile, orientate spre valori. Relația echilibrată dintre remunerația fixă și 
cea variabilă are scopul de a evita asumarea excesivă de riscuri. Componentele variabile ale remunerației iau 
în considerare atât atingerea obiectivelor anuale, cât și succesul pe termen lung al companiei. 

Pentru a asigura o relație durabilă și de calitate cu clienții, nu promovăm niciun fel de stimulente pentru 
intermedierea produselor care nu sunt în interesul clientului și adecvate nevoilor acestuia. 

 



 

 

Grawe România Asigurare SA - societate de asigurări și membru al  pieței financiar nebancare din România - își 
propune ca, pe termen lung, să urmeze strategia Grupului din care face parte, promovând activ investiții 
responsabile. Compania înțelege că includerea criteriilor de mediu, sociale și de bună guvernanță (ESG) în 
deciziile sale de investiții poate constitui, pe termen mediu și lung, un suport important pentru obținerea de 
investiții și randamente semnificative.   

 

 

Prezenta informare este întocmită în conformitate cu prevederile art. 5 din Regulamentul nr. 2088 din 27 
noiembrie 2019 referitor la informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare, în conformitate 
cu care:  

,,(1) Participanții la piața financiară şi consultanții financiari includ în politicile lor de remunerare informaţii cu 
privire la modul în care politicile respective sunt compatibile cu integrarea riscurilor legate de durabilitate şi 
publică aceste informaţii pe site-urile lor de Internet.  

(2) Informațiile prevăzute la alineatul (1) se includ în politicile de remunerare pe care participanții la piața 
financiară şi consultanții financiari trebuie să le instituie şi să le mențină în conformitate cu legislaţia sectorială, 
în special Directivele 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2016/97 şi (UE) 
2016/2341.” 


