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Η Generali στον Παγκόσμιο και Ευρωπαϊκό Δείκτη
Βιωσιμότητας Dow Jones
Μεταξύ των κορυφαίων εταιρειών στον ασφαλιστικό τομέα
Μιλάνο – Η Generali επιβεβαιώνει -για ακόμη μία φορά- τη θέση της στον Παγκόσμιο Δείκτη Βιωσιμότητας
Dow Jones (DJSI) και στον Ευρωπαϊκό Δείκτη Βιωσιμότητας Dow Jones (DJSI Europe), ενισχύοντας την
ηγετική της θέση όσον αφορά τα κριτήρια βιωσιμότητας, καθώς κατατάσσεται μεταξύ των πέντε κορυφαίων
εταιρειών στον ασφαλιστικό τομέα παγκοσμίως. Ο δείκτης αποτυπώνει τη συνεχή δέσμευση του Ομίλου να
ενσωματώσει τη βιωσιμότητα στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, σύμφωνα με το στρατηγικό του στόχο
να αποτελεί Lifetime Partner των πελατών και των συνεργατών του.
Μεταξύ των σημαντικότερων δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο της στρατηγικής “Generali 2021”, ο Όμιλος έχει,
ήδη, σημειώσει σημαντική αύξηση παραγωγής ασφαλίστρων, που προέρχονται από ασφαλιστικά προϊόντα με
κοινωνική και περιβαλλοντική αξία, αγγίζοντας περίπου τα 17 δισεκατομμύρια ευρώ και έχει διαθέσει 6
δισεκατομμύρια ευρώ σε βιώσιμες επενδύσεις. Η Generali είναι επίσης μέλος της Net-Zero Asset Owner
Alliance (NZAOA) και της Net-Zero Insurance Alliance (NZIA), οι οποίες στοχεύουν στην αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής, προωθώντας σχετικές πρωτοβουλίες στον ασφαλιστικό τομέα.
Από το 1999 ο δείκτης Βιωσιμότητας Dow Jones αποτελεί παγκόσμιο σημείο αναφοράς για τη βιωσιμότητα,
κατατάσσοντας κορυφαίες εταιρείες με βάση την ανάλυση RobecoSAM -η οποία στηρίζεται σε περιβαλλοντικά,
και κοινωνικά κριτήρια καθώς και κριτήρια διακυβέρνησης- σε συνδυασμό με τη μεθοδολογία των δεικτών S&P
του Dow Jones. Για την Generali, το ερωτηματολόγιο S&P CSA είναι ένα μέσο για τη συνεχή βελτίωση των
πρακτικών και των επιδόσεων του Ομίλου στον τομέα αυτό.

Ο ΌΜΙΛΟΣ GENERALI
Η Generali είναι ένας από τους μεγαλύτερους παγκόσμιους οργανισμούς ασφαλίσεων και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.
Ιδρύθηκε το 1831, έχει παρουσία σε 50 χώρες και συνολικά ασφάλιστρα που ξεπέρασαν τα 69,7 δις ευρώ, το 2019. Με 72.000
εργαζόμενους ανά τον κόσμο, και 61 εκατομμύρια πελάτες, ο Όμιλος κατέχει ηγετική θέση στη Δυτική Ευρώπη και μια ολοένα
και πιο σημαντική παρουσία στις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και της Ασίας. Φιλοδοξία της Generali είναι
να αποτελεί τον Δια Βίου Εταίρο- Lifetime Partner των πελατών, προσφέροντας καινοτόμες και εξατομικευμένες λύσεις.

MARKETING & COMMUNICATIONS
DEPARTMENT

+30 210.8096465

Public

11743 Αθήνα / Ελλάδα

Generali Hellas
Ηλία Ηλιού 35-37 & Πυθέου
11743 Αθήνα / Ελλάδα

@GeneraliHellas

www.generali.gr

