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С оглед прилагането на Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на 
Съвета от 27 ноември 2019 г. относно оповестяването на информация във връзка с 
устойчивостта в сектора на финансовите услуги (Регламент (ЕС) 2019/2088) от 10 март 
2021 г. и предвид установените с Регламент (ЕС) 2019/2088 хармонизирани правила за 
участниците на финансовите пазари и финансовите съветници за прозрачност във връзка 
с интегрирането на рисковете за устойчивостта и отчитането на неблагоприятните 
въздействия върху устойчивостта в техните процеси и във връзка с предоставянето на 
информация, свързана с устойчивостта, по отношение на финансовите продукти, Ви 
представяме: 
 

➢ Информация относно Политиката за интегриране на рисковете за устойчивостта в 
процеса на вземане на инвестиционни решения от ЗАД Алианц България Живот; 

 
➢ Декларация за Политиките по отношение на надлежната проверка във връзка с 

основните неблагоприятни въздействия на инвестиционните решения върху 
факторите на устойчивост; 

 
➢ Информация относно Политиката за възнагражденията с оглед интегрирането на 

рисковете за устойчивостта. 
 
 
 
Информация за интегрирането на рисковете за устойчивостта в инвестиционни решения 
на ЗАД Алианц България Живот и резултатите от оценката на вероятното въздействие на 
тези рискове върху възвръщаемостта на финансовите продукти на ЗАД Алианц България 
Живот, както и информация по чл. 8, параграф 1, буква „а“ от Регламент (ЕС) 2019/2088, е 
част от Преддоговорната информация при разпространение на застрахователни 
продукти по раздел I от Приложение №1 на Кодекса за застраховането от ЗАД 
„Алианц България Живот“. 
 
 
Информация за Методите за оценяване и прилагане на екологичните или социалните 
характеристики е публикувана на интернет сайта www.allianz.bg.  
 
 
 
 
 
С уважение, 
Екипът на ЗАД Алианц България Живот 
 
  

http://www.allianz.bg/
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ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПОЛИТИКАТА ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ЗА 

УСТОЙЧИВОСТТА В ПРОЦЕСА НА ВЗЕМАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ РЕШЕНИЯ ОТ 

ЗАД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТ 

 
Нашето разбиране за рисковете за устойчивостта обхваща екологични, социални или 
управленски (environmental, social or governance – (ESG)) събития или условия, които, ако 
възникнат, е възможно потенциално да имат значително отрицателно въздействие върху 
активите, доходността или репутацията на Allianz Group или дружество/а от Allianz Group. 
Примерите за ESG рискове включват климатични промени, загуба на биологично 
разнообразие, нарушаване на признатите трудови стандарти, корупция. 
 
Allianz Investment Management SE (AIM SE) определя рамката, съгласно която ЗАД 
Алианц България Живот извършва дейността си. AIM SE съответно ЗАД Алианц 
България Живот взема под внимание рисковете за устойчивостта през целия процес на 
вземане на инвестиционни решения, включително Управление на активите и пасивите, 
Инвестиционна стратегия, Управление на управителите на активи, Мониторинг на 
инвестициите и Управление на риска.  
Инвестициите се осъществяват от ЗАД Алианц България Живот и избрани от него 
управители на активи (asset managers) от списъка с управители на активи на Allianz 
Group. Когато ЗАД Алианц България Живот номинира управители на активи извън 
списъка с управители на активи на Allianz Group, дружеството съгласува избора 
предварително с Allianz Group и определя ясно своите изисквания към управителите на 
активи относно отчитането на рисковете за устойчивостта. 
 
ЗАД Алианц България Живот спазва цялостен и обоснован подход за ESG интеграция по 
отношение на инвестирането на застрахователно-инвестиционни активи (insurance 
investment assets), включващи активите, покриващи застрахователните резерви, и тези, 
покриващи собствените средства, който подход се състои от следните елементи1: 
 
1. Подбор, назначаване и наблюдение на управители на активи за инвестиране 
активите на Allianz: 

 
ЗАД Алианц България Живот взема под внимание, наред с икономическите аспекти, също 
и екологични, социални и управленски фактори. Всички управители на активи, които 
инвестират от името на ЗАД Алианц България Живот, са задължени да интегрират ESG 
съображения в своя процес на инвестиране. Управителите на активи могат да изпълняват 
тези изисквания, като станат страна по Принципите за отговорно инвестиране (PRI) (с 
оценка по PRI най-малко B) или като въведат собствена ESG политика. В допълнение те 
са задължени да спазват всички критерии за изключване, определени от Allianz (за 
подробности виж т. 4). Управителите на активи се наблюдават внимателно от страна на 
ЗАД Алианц България Живот по отношение на спазването на съответните критерии за 
изключване и на съответствието със собствените им ESG правила. За активи, които се 
управляват вътрешно от страна на ЗАД Алианц България Живот, ние спазваме 
Функционалните правила за инвестиции на Allianz по отношение на ESG въпроси, които 
определят интегрирането на ESG в нашия процес на управление на инвестициите. 
 
2. Идентифициране, анализиране и справяне с потенциални ESG рискове: 

 
Инвестиционните трансакции в класове активи, които не се търгуват на регулиран пазар, 
като недвижими имоти, инфраструктурни обекти, непублични набирания на капитал, се 
проверяват от страна на ЗАД Алианц България Живот съвместно с AIM и вътрешните за 
Allianz Group управители на активи съгласно Насоките за ESG. Насоките за ESG се 

                                                        
1 Моля, обърнете внимание, че подходът по-долу не се прилага за базовите инвестиции при продукти, свързани с 

инвестиционни инструменти. 
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основават на международни стандарти за най-добри практики и отчитат аспекти, като 
риск за биологичното разнообразие, риск за защитени области, риск за работната ръка, 
риск за местните общности. При установяване на ESG риск в хода на оценяването, се 
взема решение от страна на експертите по ESG и риска на равнището на Allianz Group 
дали трансакцията да се осъществи, да се осъществи с изискване за ограничаване и 
управление на ESG рисковете, или да се откаже трансакция по съображения във връзка с 
ESG. 
 
За инвестиции в класове активи, търгувани на регулиран пазар, като държавни ценни 
книжа, корпоративни облигации и други финансови инструменти, ние прилагаме данни за 
ESG от външен доставчик на данни, MSCI ESG Research, наред със собствените ни 
проучвания, за да оценим съществените рискове за ESG и да ги вземем под внимание в 
управлението на портфейла. 
 
3. Активна отговорност: 

 

• Ангажиране: От името на всички свои застрахователни подразделения, Allianz SE 
инициира диалог с избрани компании, предмет на инвестиции, в които Allianz 
идентифицира системни ESG рискове. Ангажирането има за цел да подсили 
управлението на компанията, предмет на инвестиции, по отношение на ESG 
рисковете, както и да даде тласък за подобрения в общото ѝ представяне по 
отношение на устойчивостта. За постигането на значими промени може да са 
необходими няколко години и ние гледаме на ангажирането като на текущ процес, 
който може както да има въздействие, така и да е взаимно благоприятен. Allianz не би 
могла да допринесе за тези положителни промени, ако автоматично оттегля 
инвестициите си. Ако нашата ангажираност се окаже неуспешна, е възможно да се 
освободим от инвестициите в определени емитенти. Нашите вътрешни управители 
на активи (AllianzGI и PIMCO) осъществяват ангажиране специално по отношение на 
ESG от името на своите управлявани активи, включително застрахователно-
инвестиционни активи на Allianz. 

• Гласуване: Правата на глас се упражняват от страна на AllianzGI или външни 
управители на активи, които управляват възложени инвестиции от името на Allianz 
Group. Можете да откриете подробности за политиката за гласуване на AllianzGI и 
записите от гласувания тук. Ако и когато е необходимо ЗАД Алианц България Живот 
да упражнява право на глас, дружеството може да го упражни лично или като 
възложи на вътрешни или външни за Allianz Group управители на активи. Ако и когато 
ЗАД Алианц България Живот упражни лично правото на глас ще откриете 
информация за начина на гласуването на нашия интернет сайт, а когато правото на 
глас е упражнено от управител на активи - ще откриете линк към неговия интернет 
сайт за подробности относно гласуването. 

 
4. Определени сектори и компании се изключват от застрахователно-

инвестиционни активи:  
 

(1) Изключване на компании, които произвеждат или са свързани със спорни оръжия 
(controversial weapons)2, 
(2) Изключване на бизнес модели базирани на въглища3, 
(3) Забрана на определени държавни ценни книжа от страни, свързани с тежки 
нарушения на човешките права и значителни проблеми по отношение на управлението 
на ESG съображения, 

                                                        
2
Оръжията, които попадат в обхвата на следните международни конвенции: Отавската конвенция (противопехотни мини); 

Конвенцията за забраната на касетъчните боеприпаси (касетъчни боеприпаси/бомби);  Конвенцията за биологично и 
токсично оръжие (биологично оръжие); и Конвенцията за химическите оръжия (химически оръжия). 
3
Дружества, които получават 30% (25% към 31 декември 2022 г.) или повече от приходите си от добив на въглища за 

топлоцентрали; Дружества, които получават 30% (25% към 31 декември 2022 г.) или повече от генерираната от тях 
електроенергия от въглища и/или планират добавяне на над 0,3 гигавата (GW) мощност от въглища; за повече 
подробности виж тук.  

https://www.allianzgi.com/en/our-firm/esg/documents
https://www.allianz.com/content/dam/onemarketing/azcom/Allianz_com/responsibility/documents/Allianz-Statement-coal-based-business-models.pdf
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(4) Изключване и забрана на емитенти в резултат на процеса на ангажиране: Единични 
емитенти с високи ESG рискове и когато ангажирането не е било успешно е възможно да 
се изключват допълнително. 
 
5. Рискове, свързани с климатичните промени, и премахване на въглеродните 

горива: 
 

Ограничаването на глобалното затопляне и справянето с климатичните промени е водещ 
приоритет за Allianz. Ние сме поели ангажимент да спазим Парижкото споразумение за 
климата от 2015 г. и считаме, че постигането на тази цел изисква бързо премахване на 
въглеродните горива от глобалната икономика до нетни нулеви равнища на емисии до 
2050г. Allianz идентифицира и управлява свързани с климата рискове и възможности, 
като: 

• се ангажира напълно да премахне бизнес моделите базирани на въглища от 
застрахователно-инвестиционните си активи най-късно до 2040 г. Ние ще понижим 
праговете от текущите 30% (виж бележка под линия 3) постепенно до 0% най-късно 
през 2040 г. Следващата стъпка е понижаване до 25% към края на 2022 г. 

• Allianz е сред основателите на подкрепяния от ООН Алианс на собствениците на 
активи с нулеви нетни емисии (UN-Convened Net-Zero Asset Owner Alliance (AOA)) и 
имаме ангажимент портфейлът ни да е в съответствие с максимално повишаване на 
температурите от 1,5°C, т.е. нетни нулеви емисии парникови газове от нашия 
портфейл до 2050 г. Като първи етап за постигането на нашата цел за нулеви нетни 
емисии ние се стремим до 2025 г. да намалим емисиите парникови газове в 
капиталовите инструменти и корпоративните облигации с 25% в сравнение с 2019 г. В 
допълнение до 2025 г. нашият портфейл от недвижими имоти ще е в съответствие с 
плана за 1,5 градуса. 

 
ЗАД Алианц България Живот участва активно в процеса на подбор на фондовете за 
основаващи се на застраховане инвестиционни продукти, при които клиентите поемат 
инвестиционния риск, а с него и риска за устойчивостта на фондовете или другите 
инструменти, в които се инвестира застрахователната премия. ЗАД Алианц България 
Живот изисква управителите на активи на фондовете, свързани с инвестиционни 
инструменти, да са подписали Принципите за отговорно инвестиране (PRI) или да имат 
въведена собствена политика за ESG. На ниво фонд ЗАД Алианц България Живот взема 
под внимание рискове за устойчивостта въз основа на Morningstar Sustainability Rating, 
който оценява степента на неуправлявани рискове за устойчивостта по отношение на 
партньорската група на фонда. 
 
За още информация относно управлението на ESG рисковете от страна на Allianz в 
нашите инвестиционни процеси, моля, виж Group Sustainability Report (section 03.2) 
(Доклад за устойчивостта на Allianz Group (раздел 03.2)) и ESG Integration Framework 
(ESG интеграционна рамка). 
 
За повече информация относно подхода на AllianzGI към ESG, моля, виж тук. За повече 
информация относно подхода на PIMCO към ESG, моля, виж тук. 

https://www.allianz.com/content/dam/onemarketing/azcom/Allianz_com/sustainability/documents/Allianz_Group_Sustainability_Report_2019-web.pdf
https://www.allianz.com/content/dam/onemarketing/azcom/Allianz_com/sustainability/documents/Allianz_Group_Sustainability_Report_2019-web.pdf
https://www.allianz.com/content/dam/onemarketing/azcom/Allianz_com/sustainability/documents/Allianz_ESG_Integration_Framework.pdf
https://www.allianz.com/content/dam/onemarketing/azcom/Allianz_com/sustainability/documents/Allianz_ESG_Integration_Framework.pdf
https://www.allianzgi.com/en/our-firm/esg/our-approach
https://www.pimco.com/en-us/investments/esg-investing
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОЛИТИКИТЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА НАДЛЕЖНАТА ПРОВЕРКА ВЪВ 

ВРЪЗКА С ОСНОВНИТЕ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА 

ИНВЕСТИЦИОННИТЕ РЕШЕНИЯ ВЪРХУ ФАКТОРИТЕ НА УСТОЙЧИВОСТ 

 
A. Политики за определяне и степенуване по значимост на основните 
неблагоприятни въздействия върху устойчивостта и на показателите за тях, 
описание на основните неблагоприятни въздействия за устойчивостта и на 
предприети или, когато е уместно, планирани действия във връзка с тях. 

 
ЗАД Алианц България Живот взема под внимание основните неблагоприятни 
въздействия на своите инвестиционни решения по отношение на застрахователно-
инвестиционни активи4 и разполага с устойчива рамка за идентифициране и оценяване 
на тези въздействия, като ключовите вътрешни документи определят и управляват този 
подход. 
Основните неблагоприятни въздействия върху устойчивостта включват емисии парникови 
газове, загуба на биологичното разнообразие, липса на вода, нарушения на човешките 
права, неблагоприятни въздействия върху общността, подкупи и корупция. За да 
идентифицираме и оценим тези въздействия, ние вземаме под внимание няколко 
показателя според тяхната същественост за съответната инвестиция. Примери за това са 
въглероден отпечатък, относително отделяне на въглерод и оценка на въздействието 
върху общността, практики за управление на околната среда, практики във връзка със 
здравето и безопасността, нарушаване на човешките права, подкупи и корупция. 
 
Allianz Group конкретно докладва за следните показатели във връзка с въглеродните 
емисии за портфейла на Allianz Group в своето оповестяване за TCFD: абсолютни 
въглеродни емисии, относителни въглеродни емисии, претеглено средно относително 
отделяне на въглерод. За повече подробности виж Group Sustainability Report - Chapter 
5.6. (Доклад за устойчивостта на Allianz Group (Глава 5.6)). 
 
Ние предприемаме редица действия за избягване или ограничаване на тези основни 
неблагоприятни въздействия върху устойчивостта, които могат да включват: 

• Забраняване на инвестициите в определени сектори и емитенти: (1) Изключване на 
компании, които произвеждат или са свързани със спорни оръжия (controversial 
weapons)5, (2) Изключване на бизнес модели базирани на въглища6, (3) Забрана на 
определени държавни ценни книжа от страни, свързани с тежки нарушения на 
човешките права (4) Единични емитенти с високо ESG въздействие и когато 
ангажирането не е било успешно е възможно да бъдат изключвани допълнително. 

• Ангажимент за пълно премахване на бизнес моделите базирани на въглища от 
застрахователно-инвестиционните ни активи най-късно до 2040 г.  

• Ангажимент за нулеви нетни емисии парникови газове от портфейла ни до 2050 г. 
Като първи етап за постигането на нашата цел за нулеви нетни емисии ние се 
стремим до 2025 г. да намалим емисиите парникови газове в капиталовите 
инструменти и корпоративните облигации с 25% в сравнение с 2019 г. В допълнение 
до 2025 г. нашият портфейл от недвижими имоти ще е в съответствие с плана за 1,5 
градуса. 

                                                        
4
 Моля, обърнете внимание, че това не обхваща инвестиционните решения по отношение на базовите инвестиции на 

продукти, свързани с инвестиционни инструменти. 
5 

Оръжията, които попадат в обхвата на следните международни конвенции: Отавската конвенция (противопехотни мини); 

Конвенцията за забраната на касетъчните боеприпаси (касетъчни боеприпаси/бомби);  Конвенцията за биологично и 
токсично оръжие (биологично оръжие); и Конвенцията за химическите оръжия (химически оръжия). 
6 

Дружества, които получават 30% (25% към 31 декември 2022 г.) или повече от приходите си от добив на въглища за 

топлоцентрали; Дружества, които получават 30% (25% към 31 декември 2022 г.) или повече от генерираната от тях 
електроенергия от въглища и/или планират добавяне на над 0,3 гигавата (GW) мощност от въглища; под изключване имаме 
предвид по отношение на тези компании, че се освобождаваме от инвестициите в капиталовите инструменти на тези 
компании и те се оставят да изтекат без реинвестиране на инструменти с фиксиран доход; за повече подробности виж тук. 

https://www.allianz.com/content/dam/onemarketing/azcom/Allianz_com/sustainability/documents/Allianz_Group_Sustainability_Report_2019-web.pdf
https://www.allianz.com/content/dam/onemarketing/azcom/Allianz_com/responsibility/documents/Allianz-Statement-coal-based-business-models.pdf
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• Сътрудничество с избрани компании, предмет на инвестиции, за постигане на 
подобрено управление на ESG рисковете и въздействията. За повече подробности 
виж раздел B. 

 
Имайки предвид богатото разнообразие от класове активи, в които инвестираме, и 
различните инвестиционни процеси, които прилагаме, ние използваме редица подходи за 
идентифициране, оценяване и определяне на приоритети по отношение на тези основни 
неблагоприятни въздействия върху устойчивостта: 

 
Подбор, назначаване и мониторинг на управители на активи: В случай че назначим 
управители на активи (напр. AllianzGI и PIMCO) за извършване на инвестициите, тези 
управители на активи трябва да са подписали Принципите за отговорно инвестиране 
(PRI) (с оценка за PRI най-малко B) или да имат собствена ESG политика като основно 
изискване. Както е посочено в принципите на PRI, страните се ангажират, наред с друго, 
да „включват ESG въпроси7 в инвестиционния анализ и процесите за вземане на 
решения”. 

 

• Подход за ESG оценка на активи, търгувани на регулиран пазар: Въз основа на ESG 
оценките, предоставени от MSCI ESG Research, разработихме подход за системно 
интегриране на ESG фактори в нашия процес за вземане на инвестиционни решения. 
ESG оценките на компаниите се основават на анализа на ключови екологични и 
социални фактори и тези на корпоративното управление, които се считат за значими 
за всеки сектор. Те включват емисии парникови газове, биологично разнообразие, 
човешки права, трудови стандарти, корпоративно управление. 
Компаниите с ниска ESG оценка са свързани с високи неуправлявани ESG рискове и 
високи неограничени неблагоприятни въздействия. За да се идентифицират тези 
компании, в процеса на оценяване се използва минимален праг за ESG. 
При анализирането на текущите инвестиции в един портфейл и при подбора на нови 
инвестиции ЗАД Алианц България Живот и/или назначеният управител на активи 
трябва да вземат под внимание ESG оценката на инвестицията и приложимия праг. 
Това означава, че следва да се избягват инвестиции в емитенти, които са под прага. 
Това важи за налични инвестиции, реинвестиции и нови инвестиции.  
В допълнение Allianz подлага емитентите в своя портфейл, които са под прага, на 
системен, целенасочен и ограничен във времето процес на ангажиране. Тези 
ангажименти се извършват на индивидуална основа или от AIM, и/или от съответния 
управител на активи. Подробности за подхода за ангажиране са описани по-долу в 
буква B. 
За още информация относно ESG оценката виж ESG Integration Framework - Chapter 
3.6. (ESG интеграционна рамка (Глава 3.6.)) 

 

• ESG насоки и процес за препоръки за активи, които не се търгуват на борса: 
Инвестиционните трансакции в класове активи, които не се търгуват на борса, като 
недвижими имоти, инфраструктурни обекти, непублични набирания на капитал, се 
проверяват от страна на ЗАД Алианц България Живот съвместно с AIM и вътрешните 
за Групата управители на активи съгласно насоките за ESG. Тези насоки са 
съставени през 2013 г. за 13 чувствителни бизнес сектора, които идентифицирахме 
като силно изложени на потенциални ESG рискове и неблагоприятни въздействия. 
Тези сектори включват напр. нефтения и газовия, миннодобивния, селскостопанския. 
Разработихме съответни насоки в хода на диалог с НПО, както и с помощта на 
процес за текущо ангажиране на вътрешните заинтересовани страни. Насоките се 
основават на международни стандарти за най-добри практики и обхващат проблеми 
като въздействието върху биологичното разнообразие, въздействието върху 
защитените области, въздействието върху местните общности, нарушаването на 
човешките права. Задължителното прилагане на ESG насоките за всяка 
инвестиционна трансакция в определените бизнес сектори гарантира 

                                                        
7
За повече информация по ESG въпроси съгласно определението в PRI, моля, виж тук: 

https://www.unpri.org/Uploads/x/l/q/maindefinitionstoprireportingframework_971173.pdf (страница 3) 

https://www.allianz.com/content/dam/onemarketing/azcom/Allianz_com/sustainability/documents/Allianz_ESG_Integration_Framework.pdf
https://www.allianz.com/content/dam/onemarketing/azcom/Allianz_com/sustainability/documents/Allianz_ESG_Integration_Framework.pdf
https://www.unpri.org/Uploads/x/l/q/maindefinitionstoprireportingframework_971173.pdf


 

 7 

идентифицирането и допълнителните мерки за потенциалните неблагоприятни 
въздействия. При установяване на ESG проблем в хода на оценяването, от страна на 
експертите по ESG и риска на равнището на Allianz Group се взема решение дали да 
се осъществи трансакцията, да се осъществи с изискване за ограничаване и 
управление на ESG рисковете и въздействията, или да се откаже трансакция по 
съображения във връзка с ESG. За още информация относно ESG насоките и темите, 
обхванати за всеки бизнес сектор, виж ESG Integration Framework – Chapter 3.4. (ESG 
интеграционна рамка, Глава 3.4.)).  

 
B. Кратко обобщение на политиките за ангажиране 

 

• Ангажиране: От името на всички свои застрахователни подразделения, Allianz SE 
инициира диалог с избрани компании, предмет на инвестиции, в които Allianz 
идентифицира системни ESG рискове и/или основни неблагоприятни въздействия. 
Ангажирането има за цел да подсили управлението на компанията, предмет на 
инвестиции, по отношение на ESG проблемите, както и да даде тласък за подобрения 
в общото ѝ представяне по отношение на устойчивостта. Темите на ангажирането 
включват въглеродните емисии и тяхното управление, здравето и безопасността, 
токсичните емисии и отпадъци, биологичното разнообразие и използването на 
земята. Можете да откриете още информация в нашия Group Sustainability Report - 
section 3.2. (Доклад за устойчивостта на Групата (Раздел 3.2.)).  
Нашите вътрешни управители на активи (AllianzGI и PIMCO) осъществяват 
ангажиране специално по отношение на ESG от името на своите управлявани активи, 
включително застрахователно-инвестиционни активи на Allianz. За повече 
информация относно ангажирането на AllianzGI, моля, виж тук. За повече 
информация относно ангажирането на PIMCO, моля, виж тук. 

• Гласуване: Правата на глас се упражняват от страна на AllianzGI или външни 
управители на активи, които управляват възложени инвестиции от името на Allianz 
Group. Можете да откриете подробности за политиката за гласуване на AllianzGI и 
записите от гласувания тук. Ако и когато е необходимо ЗАД Алианц България Живот 
да упражнява право на глас, дружеството може да го упражни лично или като 
възложи на вътрешни или външни за Allianz Group управители на активи. Ако и когато 
ЗАД Алианц България Живот упражни лично правото на глас ще откриете 
информация за начина на гласуването на нашия интернет сайт, а когато правото на 
глас е упражнено от управител на активи - ще откриете линк към неговия интернет 
сайт за подробности относно гласуването. 

 
C. Позоваване на спазването на кодексите за отговорно бизнес поведение и на 
международно признатите стандарти 
 
Allianz Group е страна по/член на редица кодекси за отговорно бизнес поведение и 
международно признати стандарти. Основните сред тях са: Signatory to the Principles for 
Responsible Investment (PRI), (Страна по Принципи за отговорното инвестиране (PRI)),  
Principles for Sustainable Insurance (PSI) (Принципи за устойчиво застраховане (PSI)), UN 
Global Compact and Climate Action 100+ (Глобален договор на ООН и Climate Action 100+),  
Member of RE100 and Science-Based Targets initiative (SBTi) (член на RE100 и 
инициативата за Научно обосновани цели (SBTi)), Founding member of the U.N – convened 
Net-zero Asset Owner Alliance (AOA) (Основател на подкрепяния от ООН Алианс на 
собствениците на активи с нулеви нетни емисии (AOA)) и supporter of Task Force on 
Climate-related Financial Disclosure (TCFD) (поддръжник на Работната група за финансово 
оповестяване във връзка с климата (TCFD)). С членството си в AOA ние се ангажираме 
да съгласуваме нашия застрахователно-инвестиционен портфейл със сценарий за „1.5°C“ 
в съответствие с Член 2.1в от Парижкото споразумение.  
Пълният списък на всички членства и партньорства е достъпен в Group Sustainability 
Report - section 6.2. (Доклада за устойчивост на Групата, раздел 6.2.). 

https://www.allianz.com/content/dam/onemarketing/azcom/Allianz_com/sustainability/documents/Allianz_ESG_Integration_Framework.pdf
https://www.allianz.com/content/dam/onemarketing/azcom/Allianz_com/sustainability/documents/Allianz_ESG_Integration_Framework.pdf
https://www.allianz.com/content/dam/onemarketing/azcom/Allianz_com/sustainability/documents/Allianz_ESG_Integration_Framework.pdf
https://www.allianz.com/content/dam/onemarketing/azcom/Allianz_com/sustainability/documents/Allianz_Group_Sustainability_Report_2019-web.pdf
https://www.allianzgi.com/en/our-firm/esg/our-approach
https://www.pimco.com/en-us/investments/esg-investing
https://www.allianzgi.com/en/our-firm/esg/documents
https://www.allianz.com/content/dam/onemarketing/azcom/Allianz_com/sustainability/documents/Allianz_Group_Sustainability_Report_2019-web.pdf
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ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА С ОГЛЕД 

ИНТЕГРИРАНЕТО НА РИСКОВЕТЕ ЗА УСТОЙЧИВОСТТА 

 
Политиката за възнагражденията на Allianz Group, която е приложима за всички 
оперативни единици на Allianz, разглежда интегрирането на рисковете за устойчивостта 
по няколко начина: 
 
1. Принципи за определяне на цели:  

Избрани ключови показатели на ефективността съставят основата за финансовите и 
оперативните цели за променливите възнаграждения на равнището на оперативна 
единица. Тези цели включват, когато е подходящо, показатели на ефективността във 
връзка с ESG и се проектират така, че да се избягва поемането на прекомерни ESG 
рискове. 

 
2. Променливо възнаграждение на членовете на управителните органи:  
 
Компонентите на променливо възнаграждение могат да не се плащат или плащането 
може да бъде ограничено в случай на значително нарушение на стандартите и 
политиките на Allianz, включително Стандарта на Allianz за управлението на 
репутационни рискове, както и Функционалните правила за инвестиции по отношение 
на ESG въпроси. Тези два вътрешни документа определят управлението на ESG рискове 
за инвестиционни трансакции. За повече информация относно управлението на ESG 
рисковете виж Оповестяване съгласно член 3 на Allianz и ESG Integration Framework (ESG 
интеграционна рамка). 

 
В Политиката за възнагражденията на застрахователните дружества от групата на 
Алианц България Холдинг АД е в съответствие с Политиката за възнагражденията на 
Allianz Group. Променливите възнагражденията на членовете на управителните органи на 
ЗАД Алианц България Живот и в частност и на изпълнителните директори са в 
съответствие с модела на Allianz Group. 
 

https://www.allianz.com/content/dam/onemarketing/azcom/Allianz_com/sustainability/documents/Allianz_ESG_Integration_Framework.pdf
https://www.allianz.com/content/dam/onemarketing/azcom/Allianz_com/sustainability/documents/Allianz_ESG_Integration_Framework.pdf
https://www.allianz.com/content/dam/onemarketing/azcom/Allianz_com/sustainability/documents/Allianz_ESG_Integration_Framework.pdf

