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Consultant financiar: Banca Comercială Română S.A. (BCR), membra a Erste Group Bank AG 
(„EGB”) - acționarul majoritar, deținatorul BCR 
 
Societatea de asigurare care pune la dispoziţie un produs de investiţii bazat pe asigurări (IBIP): BCR 
Asigurări de Viață Vienna Insurance Group S.A. 
 
Societate de administrare a fondurilor incluse în produsele de investiţii bazate pe asigurări (IBIP): Erste 
Asset Management (EAM), membră a Erste Group Bank AG („EGB”) 
 
1. Cum tratează Consultantul financiar riscurile legate de durabilitate și impactul negativ asupra 
durabilității 
 
BCR acționează în calitate de intermediar de asigurări și nu emite propriile produse de investiții bazate 
pe asigurări (IBIP), ci intermediază produsele de investiții bazate pe asigurări (IBIP) puse la dispoziție 
de către partenerul său BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group S.A.. Selecția produselor 
durabile de investiții bazate pe asigurări (IBIP) este limitată la produsele corespunzătoare ale BCR 
Asigurări de Viață Vienna Insurance Group S.A., care îndeplinesc criteriile articolelor 8 sau 9 din 
regulamentul UE privind obligațiile de furnizare a informațiilor privind durabilitatea în sectorul serviciilor 
financiare (regulamentul (UE) 2019/2088). 
 
Detalii despre integrarea riscurilor legate de durabilitate de către societatea de asigurare care pune la 
dispoziţie un produs de investiţii bazat pe asigurări (IBIP) pot fi gasite pe site-ul web al BCR Asigurări 
de Viață Vienna Insurance Group S.A. la adresa https://www.bcrasigviata.ro/Politici-si-materiale-
utile.html. 
 
Produsele puse la dispoziție de către BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group S.A. includ 
plasamente financiare în fondurile de investiții administrate de către Erste Asset Management (EAM). 
 
Erste Group Bank AG („EGB”) sprijină BCR în selectarea produselor financiare pentru care BCR 
oferă consiliere în asigurări, precum și în procesul de revizuire a produselor. Aceasta include 
examinarea criteriilor de durabilitate și riscurile legate de durabilitate în produsele financiare. Riscurile 
legate de durabilitate sunt definite intern. Instrumentele financiare furnizate de EGB și EAM sunt incluse 
în consilierea BCR cu privire la asigurări. Produsele terților oferite în listele de produse disponibile trec 
de asemenea prin aceleași procese de revizuire. 
Mai multe informații despre cum EGB și EAM implementează durabilitatea în produsele și procesele lor 
pot fi găsite pe site-urile web ale EGB si EAM: 
https://www.erstegroup.com/en/about-us/sustainability 
https://www.erste-am.ro/ro/informatii-investitori/reglementari-
legale/Politicaprivindinvestitiiledurabile/PortofoliiadministratesidistribuitedeSAIErsteAssetManagementS
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2. Consultanța în asigurări 
 
Pentru a putea oferi și recomanda produse financiare în cadrul consultanței în asigurări mai întâi 
analizăm produsele financiare care sunt potrivite pentru client. Vor fi obținute informațiile necesare 
despre client cu privire la obiectivele de investiții vizate, toleranța la risc, capacitatea de suportare a 
pierderilor, precum si cunoștințe și experiență. 
În acest moment, prin instrumentele puse la dispoziție de către societatea de asigurare care pune la 
dispoziţie un produs de investiţii bazat pe asigurări (IBIP), nu colectăm informații ce țin de preferințele 
clienților privind durabilitatea.  
 
3. Riscurile legate de durabilitate și efectele acestora asupra rentabilității produselor de 
investiţii bazate pe asigurări (IBIP)  
 
Informațiile cu privire la orice efecte așteptate ale riscurilor legate de durabilitate asupra rentabilității 
investițiilor se regăsesc în documentele informative înmanate clienților în etapa de consiliere pentru 
produsele de investiții bazate pe asigurări. 
 
Informații suplimentare pot fi găsite pe site-ul web al BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group 
S.A. la adresa https://www.bcrasigviata.ro/Politici-si-materiale-utile.html. 
 
4. Integrarea riscurilor legate de durabilitate în procesele de luare a deciziilor privind 
remunerarea 
 
Integrarea principiilor de durabilitate în politica de remunerare este o prioritate atât pentru BCR 
Asigurări de Viață Vienna Insurance Group SA cât și pentru BCR S.A. 
 
Politica de remunerare a BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group SA contribuie la 
integrarea intereselor sociale și drepturilor omului în strategia pe termen lung prin asigurarea faptului că 
angajamentele referitoare la remunerare sunt structurate corect și responsabil și că principiile de 
remunerare permit și promovează o administrare eficientă a riscurilor fără a conduce la o asumare de 
riscuri care să impacteze factorii de mediu, sociali și drepturile omului. 
 
Informații suplimentare despre politica de remunerare pot fi găsite pe site-ul web al BCR Asigurări de 
Viață Vienna Insurance Group S.A. la adresa https://www.bcrasigviata.ro/Politici-si-materiale-
utile.html. 
 
Politica de Remunerare a  BCR S.A.  este aliniată la politica BCR “ESG Risk Definition Policy”, care 
ofera o imagine de ansamblu asupra celor mai importante riscuri de mediu, sociale și de guvernanța pe 
care Grupul BCR le-a identificat, considerând riscurile ESG ca fiind relevante pentru clienți, furnizori și 
salariații proprii din domeniul operațional. 
Informații cantitative aferente politicii de remunerare sunt publicate pe website-ul Grupului BCR: 
https://www.bcr.ro/ro/investitori/transparenta-publicare. 

https://www.bcrasigviata.ro/Politici-si-materiale-utile.html
https://www.bcrasigviata.ro/Politici-si-materiale-utile.html
https://www.bcrasigviata.ro/Politici-si-materiale-utile.html
https://www.bcrasigviata.ro/Politici-si-materiale-utile.html
https://www.bcrasigviata.ro/Politici-si-materiale-utile.html
https://www.bcrasigviata.ro/Politici-si-materiale-utile.html
https://www.bcr.ro/ro/investitori/transparenta-publicare
https://www.bcr.ro/ro/investitori/transparenta-publicare

