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GRAWE zavarovalnica d. d. na področju trajnostnega razvoja izhaja iz dobre prakse matične družbe, ki na trgu 
obstaja že skoraj 200 let in temelji na tradiciji. Kot del skupine GRAWE zavarovalnica na domačih tleh nastopa v 
vlogi odgovornega partnerja družbe in okolja, kar pomeni, da trajnostnega razvoja ne opisuje zgolj v dokumentih, 
ampak ga dejansko živi.  

GRAWE zavarovalnica d. d. je kot ponudnica življenjskih zavarovanj svojim strankam dolžna zagotavljati primeren 
donos ter dolgoročno izpolnjevati pogodbene zaveze. Portfelj GRAWE zavarovalnice d. d. trenutno vsebuje en 
trajnostni produkt življenjskega zavarovanja z naložbenim tveganjem s trajnostnimi in socialnimi merili. Trajnost-
na tveganja se skladno z navedenim upoštevajo tudi v okviru distribuiranja. Informacije o škodljivih učinkih 
naložbenih odločitev GRAWE zavarovalnice d. d. glede na trajnostne dejavnike so trenutno v pripravi. 

Pri nalaganju sredstev GRAWE zavarovalnica d. d. poskuša vključiti trajnostna, socialno-etična in ekološka merila. 
V skladu s trajnostno strategijo si pri nalaganju sredstev prizadeva, v kolikor to ni v neskladju z drugimi strateškimi 
cilji, iz portfelja izključiti tvegane naložbe oziroma jih omejiti.

Za zagotavljanje zadostne razpršitve na področju vrednostnih papirjev se osredotoča na nalaganje sredstev v 
različno tvegane naložbe in globalno diverzifikacijo. Na področju nalaganja sredstev v lastniške vrednostne papir-
je je ključen cilj udeležba na celotnem svetovnem gospodarskem trgu. Tudi pri naložbah v državne in podjetniške 
dolžniške vrednostne papirje se upošteva vidike in merila trajnostnega razvoja. Pri posrednih naložbah se pri 
nalaganju sredstev v investicijske sklade v primerih razpoložljivosti informacij preveri tudi, ali delujejo v skladu z 
merili varovanja okolja. 

Poleg naložb v vrednostne papirje imajo v GRAWE zavarovalnici d. d. naložbe v nepremičnine že tradicionalno 
pomembno vlogo, kjer se že od nekdaj ciljno zasleduje vidik trajnostnega razvoja. GRAWE zavarovalnica d. d. se 
osredotoča v naložbe nepremičnin, ki so locirane v večjih mestnih ali regionalnih središčih, z raznolikim načinom 
bivanja, dela in življenja, ki imajo  dobro dostopnost z javnim prevozom, kar posredno vodi k zmanjšanju emisij. 
Iščejo se lokacije nepremičnin brez bistvenih škodljivih učinkov emisij v bližini zelenih otokov ali zelenih površin. 
Tako pri novogradnjah, kakor tudi pri saniranju starejših zgradb, se pri izvajanju gradbenih del zasledujejo smer-
nice trajnostnega  razvoja. Vse zgradbe v lasti GRAWE zavarovalnice d. d. so ne glede na starost obnovljene in 
restavrirane. Kot ekološko smiselna se izvaja razširitev obstoječih gradbenih površin z uporabo podstrešij, ki ne 
zahteva dodatnih površinskih obremenitev. V skladu s smernicami trajnostnega razvoja se nepremičnine opreml-
jajo s trajnostno opremo, ki tako pri novogradnjah kot tudi pri adaptacijah omogoča varčevanje z energijo in z viri 
ter omogoča uporabo obnovljivih virov energije.  

Pomemben deležnik v procesu trajnostnega razvoja za GRAWE zavarovalnice d. d. so poleg strank tudi njeni 
zaposleni in pogodbeni sodelavci. Načela politike prejemkov so izpeljana iz poslovne strategije, ciljev, vrednot, 
dolgoročnih interesov in trajne učinkovitosti GRAWE zavarovalnice d. d. ter so skladna s solidnim in z učinkovitim 
upravljanjem tveganj. Ustrezno uravnotežena struktura fiksnih in variabilnih prejemkov, ki posameznikom 
zagotavljajo socialno varnost, je odvisna od vsakokratnega delovnega mesta oziroma karakteristik pogodbenega 
sodelavca ter odgovornosti, ki jih posameznik ob tem sprejema. GRAWE zavarovalnica d. d. je sprejela tudi kodeks 
ravnanja in načela vodenja, ukrepe za preprečevanje konfliktov interesov in visoke standarde na področju varo-
vanja osebnih podatkov ter preprečevanja korupcije. Z vpeljavo ustreznih provizijskih modelov zagotavlja, da so 
zaposleni in pogodbeni sodelavci ocenjeni oziroma plačani na način, da delujejo v skladu z najboljšimi interesi 
strank. 


