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PRESS RELEASE 

 

Generali включена от индекса Дау Джоунс в 

акциите с индекс “Устойчивост в Света” и 

индекс “Устойчивост в Европа”  

• Последното включване ни Групата GENERALI сред компаниите 

спазващи международни еталони е признание за образцовата ни 

работата за устойчивост 

 
Милано – Generali беше включена от Dow Jones в списъка на компаниите с индекс 

„Устойчивост в Света“ и индекс „Устойчивост в Европа“. Това представлява припознаване на 

отличния подход разработен от Групата с цел да интегрира принципите за устойчив бизнес 

в дейността си и внедряването на устойчивостта в основния си бизнес. 

 

С времето ангажирането на акционерите, стабилното управление и интегрираното отчитане 

на дейността са допринесли за иновативността ни в устойчивост. Сега Generali e първият 

застраховател в Европа, който получава така наречените „зелени акции“ и един от първите 

съставили своя Климатична Стратегия за защита на работещите в секторите, които са най-

силно засегнати от намаляването на вредните емисии в индустрията. 

Групата отдавна е възприела критерии за отговорно инвестиране, като е направила 

целенасочен преглед на собствените си инвестиции по компании и ги е насочила към такива, 

които имат разработени собствени критерии за въздействието си по модела за Околна 

среда, Общество и Управление (ESG) и ги прилагат в управлението си. Заедно с това 

продуктите с включена социална и устойчива стойност, които Групата предлага, поощряват 

практиката изборът на потребителите да се насочва към устойчиво поведение и да подкрепя 

устойчивите бизнес модели. 

 

Тези постижения са отъждествяването на културата в Групата, която поставя нужните на 

заинтересованите страни по важни световни въпроси в центъра на дейността си като 

застраховател – на първо време нуждите на потребителите ни, докато същевременно 

намира начини да припознава като предпоставка за иновации отличното представяне и 

включването на хора от различни групи. 

Подхода на Generali надхвърля ежедневните бизнес отговорности и цели, с мисията си да 

включва дейности чрез проекта The Human Safety Net, които я фокусират върху 

отключването на латентния потенциал на хора, живеещи в уязвимо положение и недостиг. 

 

CEO на Група GENERALI, Philippe Donnet, заявява:  

„Устойчивостта е основополагащ елемент на плана за 2021 на Дженерали за промотиране на 

създаването на дългосрочна стойност и иновации. Потвърждаването на включването ни в 

Индексът Устойчивост на Дау Джоунс е едно признание за нашата ангажираност към нашите 

акционери и нашите общности, в които се стараем да сме Партньор за цял живот. Това 

постижение идва като допълнителен стимул за нас да развиваме здрава, устойчива и гъвкава 

организация.“ 

 

Стартирано през 1999 като глобален еталон за устойчивост, Индексът Устойчивост на Dow 

Jones DJSI дава ранкинг на водещите компании, базиран върху SAM анализ на ESG 

критериите в комбинация с методология на S&P индексите на Dow Jones. 

 

ДЖЕНЕРАЛИ ГРУП 

 

Дженерали Застраховане АД е една от водещите застрахователни компании в България и е част от 

Generali Group. 

Generali е един от най-големите доставчици на застрахователни услуги и такива, свързани с  
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управлението на активи в световен мащаб. Създадена през 1831 г., тя присъства в 50 страни по света 

с общ премиен приход от над 69,7 милиарда евро за 2019 г. С близо 72 000 служители, обслужващи 61 

милиона клиенти, Групата има водеща позиция в Европа и нарастващото присъствие в Азия и Латинска 

Америка. Стремежът на Generali е да бъде партньор за цял живот на своите клиенти като предлага 

иновативни и персонализирани решения, благодарение на развитата си дистрибуторска мрежа. 

В Австрия, Централна, Източна Европа и Русия, Групата оперира чрез регионалния си офис в Прага, 

като е в топ три на застрахователните компании в региона.  

 

 „Дженерали Застраховане” АД е дружество със седалище в Република България, гр. София, бул. 

”Княз Александър Дондуков” № 68, ЕИК 030269049  и притежава  лиценз за извършване на 

застрахователна дейност – Решение №1 на Националния съвет по застраховане от 26.03.1998 

г.  „Дженерали Застраховане” АД е част от Група Дженерали, вписана под №26 в Регистъра на 

застрахователните групи към Института за надзор на застрахователни компании (IVASS) в Италия. 

 

THE HUMAN SAFETY NET 

The Human Safety Net е глобално движение на хора, които помагат на хора. Нашата мисия е да 

разгърнем потенциала на тези в неравностойно положение, за да могат да трансформират не само своя 

живот, но и на техните семейства и общности. Инициативата включва три програми - за семейства, 

бежанци и новородени, които са насочени към  подпомагането на семействата с малки деца и 

интегрирането на бежанци чрез работа в тяхната приемна общност. За целта обединяваме усилия с 

неправителствени организации и частния сектор в Европа, Азия и Южна Америка. Ние сме мрежа, 

отворена за съвместна работа с фирми, компании и фондации, които споделят нашите цели. Двигателят 

на The Human Safety Net е фондация, създадена от Generali през 2017 г., която действа в 22 държави с 

47 неправителствени партньорски организации. 

 

 

 


