Politica privind integrarea riscurilor legate de durabilitate
în procesele de luare a deciziilor privind remunerarea
Asumarea și menținerea responsabilității este de o importanță deosebită atât pentru BCR Asigurări de Viață
Vienna Insurance Group SA cât și pentru grupul VIG și constituie baza noastră în strategia de sustenabilitate.
Abilitatea de a îndeplini toate angajamentele pe care ni le asumăm astăzi față de clienții noștri și de a păstra
responsabilitatea pentru generațiile viitoare este esența afacerii noastre. Previziunea este cerința de bază
pentru stabilitatea pe termen lung a BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group SA și implicit a Grupului
VIG și obiectivele noastre economice trebuie să fie aliniate la cele sociale și interesele de mediu.
Strategia de durabilitate a BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group SA și a grupului VIG se
concentrează pe următoarele aspecte:
•
•
•
•

gestionarea creșterii și a stabilității financiare a Grupului având întotdeauna o perspectivă pe
termen lung a rezultatelor activității (on a forward-looking basis)
includerea factorilor sociali, de mediu și de guvernanță în activitatea de business și în strategia de
risc
integrarea intereselor de mediu, intereselor sociale și drepturilor omului în procesul nostru de
investiții
respectarea tuturor cerințelor legale și de reglementare aplicabile și a politicilor și procedurilor
interne (de exemplu, Ghidul de etică și conformitate, Politica anti-corupție etc)

Protecția mediului este unul dintre cele cinci domenii esențiale ale strategiei de responsabilitate corporativă
a BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group SA. În acest sens, ne concentrăm pe următoarele aspecte
principale:
•
•
•

abordarea schimbărilor și riscurilor climatice în procesul investițional
utilizarea eficientă a energiei, a apei și a altor resurse,
reducerea la minimum a emisiilor de gaze cu efect de seră și a poluării aerului ce rezultă din
operațiunile noastre.

Riscurile climatice - și, în consecință, pericolul crescând al dezastrelor naturale - influențează în mare măsură
dacă și la ce scară acoperirea asigurărilor este disponibilă și accesibilă societății. Prin urmare Grupul VIG din
care face parte BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group SA și-a îmbunătățit semnificativ cunoștințele
în domeniul modelării dezastrelor naturale. Aceste cunoștințe sunt utilizate în proiectarea produselor și
stabilirea prețurilor și, prin urmare, îi ajută pe clienți să își îmbunătățească gradul de conștientizare a riscului.
Ne vom continua eforturile pentru a înțelege mai bine riscurile climatice și impacturile sale și pentru a
dezvolta și promova inițiative de conștientizare.
Investiție durabilă înseamnă o investiție într-o activitate economică care contribuie la un obiectiv de mediu,
măsurat spre exemplu prin indicatori-cheie în materie de utilizare eficientă a resurselor privind utilizarea
energiei, a energiei din surse regenerabile, a materiilor prime, a apei și a terenurilor, în materie de producție
de deșeuri și emisiile de gaze cu efect de seră, precum și în ce privește efectele asupra biodiversității și asupra
economiei circulare, sau o investiție într- o activitate economică ce contribuie la un obiectiv social, în special
o investiție care contribuie la combaterea inegalității sau care promovează coeziunea socială, integrarea
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socială și raporturile de muncă sau investiții în capital uman sau în comunități dezavantajate din punct de
vedere economic sau social, cu condiția ca astfel de investiții să nu prejudicieze în mod semnificativ niciunul
dintre aceste obiective și ca societatile în care s-a investit să urmeze practici de bună guvernanță, în special
în ceea ce privește structuri de gestionare solide, raporturile cu forța de muncă, remunerația personalului
relevant și conformitatea cu obligațiile fiscale.
Un risc legat de durabilitate înseamnă 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.
Integrarea principiilor de sustenabilitate în politica de remunerare este o prioritate pentru BCR Asigurări de
Viață Vienna Insurance Group SA.
Factorii de mediu, sociali sau de guvernanță corporativă sunt luați în considerare în definirea și actualizarea
practicilor de remunerare.
Politica de remunerare contribuie la integrarea intereselor sociale și drepturilor omului în strategia pe termen
lung prin asigurarea faptului că angajamentele referitoare la remunerare sunt structurate corect și
responsabil și că principiile de remunerare permit și promovează o administrare eficientă a riscurilor fără a
conduce la o asumare de riscuri care să impacteze factorii de mediu, sociali și drepturile omului.
Remunerarea în cadrul BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group SA se acordă conform unor reguli
clare, transparente si eficiente, în conformitate cu legislația națională și legislația UE.
Politica de remunerare respectă strategia de afaceri, valorile și obiectivele stabilite pe termen lung ale
Societății și ține cont de organizarea internă a societății, precum și de natura și complexitatea riscurilor
inerente din activitatea sa.
Un principiu primordial în acest context are în vedere ca regulile aplicabile să nu producă discriminări între
bărbați și femei, persoane de etnie diferită, persoane fără dizabilități și persoane cu dizabilități.
De asemenea, prin practicile de remunerare nu se va incuraja asumarea unor riscuri excesive în detrimentul
Societății și al acționarilor săi sau vreo măsură care poate periclita capacitatea Societății sau a grupului de a
menține o bază adecvată de capital.
În același timp, practicile de remunerare sunt concepute astfel încât să evite eventualele conflicte de interese
în special în ariile de subscriere, de managementul activelor, de management al riscurilor, de audit intern și
conformitate a căror obiectivitate și independență trebuie asigurată.
Sistemul de remunerare aplicat în BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group SA promovează o abordare
echitabilă față de angajații săi și susține o perspectivă durabilă din prisma aspectelor de mediu, sociale și
individuale, respectând drepturile omului și contribuind la dezvoltarea unei societăți pașnice, prospere și
favorabile incluziunii.
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