DECLARAȚIA DE IMPACT ADVERS DE SUSTABILITATE
(în conformitate cu articolul 4(5) din Regulamentul (UE) 2019/2088 (denumit în continuare „SFDR”)

CONCEPTE DE BAZĂ ALE SFDR
Riscul de sustenabilitate - SDFR definește riscul de durabilitate ca fiind „un eveniment sau condiție de
mediu, social sau de guvernanță care, dacă apare, ar putea provoca un impact material negativ asupra valorii
investiției”, așa cum se specifică în legislația sectorială relevantă.
Factori de sustenabilitate - Deși SDFR nu oferă informații granulare cu privire la caracteristica factorilor de
sustnabilitate, oferă o definiție a factorilor de sustenabilitate care înseamnă „aspecte de mediu, sociale și ale
angajaților, respectarea drepturilor omului, probleme anti-corupție și anti-mita”.
Investiția sustenabilă înseamnă o investiție într-o activitate economică care contribuie la atingerea unui
obiectiv de mediu, măsurat, de exemplu, prin indicatori cheie de eficiență a resurselor privind utilizarea
energiei, a energiei regenerabile, a materiilor prime, a apei și a solului, pentru producerea deșeurilor și emisiile
de gaze cu efect de seră sau impactul acesteia asupra biodiversității și economiei circulare sau o investiție întro activitate economică care contribuie la un obiectiv social, în special o investiție care contribuie la combaterea
inegalităților sau care încurajează coeziunea socială, integrarea socială și relațiile de muncă, sau o investiție în
capital uman sau în comunități defavorizate din punct de vedere economic sau social, cu condiția ca aceste
investiții să nu afecteze în mod semnificativ niciunul dintre aceste obiective și companiile participante
urmează practici de bună guvernanță, în special în ceea ce privește structurile de management solide, relațiile
cu angajații, remunerația personalului și respectarea taxelor.
Consilier financiar înseamnă, având în vedere activitatea băncii, un intermediar în asigurări care oferă
consultanță în materie de asigurări cu privire la produsele de investiții bazate pe asigurări (IBIP).

DECLARAȚIE
În conformitate cu SFDR, politica Grupului UniCredit și politica UniCredit Bank cu privire la dezvăluirile legate
de sustenabilitate în sectorul serviciilor financiare, Banca declară că, atunci când oferă consiliere în domeniul
asigurărilor, în cooperare cu partenerii selectați, ia în considerare principalele efecte negative asupra factorilor
de sustenabilitate, luând în considerare în mod corespunzător dimensiunea, natura și amploarea activităților
sale și tipurile de produse financiare pe care le recomandă. Partenerul selectat al UniCredit Bank SA, Allianz
Tiriac, este o companie de asigurări care acționează ca participanți la piața financiară (producător de produse)
care pun la dispoziție produsele de investiții bazate pe asigurări (IBIP).
Atunci când oferă instrumente financiare în legătură cu care Banca oferă consiliere în materie de asigurări,
Banca se bazează pe clasificarea produselor partenerilor băncii în conformitate cu SFRD și, în consecință, ia în
considerare factorii de sustenabilitate în sfaturile sale.
Scara produselor financiare și detaliile procesului de selecție și aprobare a acestor produse sunt descrise în
Politica - Sustenabilitate - dezvăluiri în legătură cu sectorul serviciilor financiare, care este publicată pe site-ul
web al băncii în secțiunea Asigurari.

