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Sporočilo za medije

Generali ustanovil sklad v višini 100 milijonov evrov
za premagovanje krize ob izbruhu bolezni COVID-19

Skupina Generali je ustanovila izredni mednarodni sklad v višini 100 milijonov
evrov, ki se bo spopadel s trenutno krizo ob izbruhu bolezni COVID-19. Sklad,
ki bo pomagal predvsem v Italiji, bo na voljo tudi v drugih državah, kjer posluje
Generali. Cilj sklada je, da v srednjeročnem obdobju podpre prizadevanja za
gospodarsko obnovo v prizadetih državah. V sklad bodo lahko prispevali tudi
zaposleni družbe Generali.

Odnosi z javnostmi
GENERALI d.d.
Kržičeva 3
1000 Ljubljana
T + 386 1 47 57 100
E-pošta: pr.si@generali.com
www.generali.si

Predsednik družbe Assicurazioni Generali, Gabriele Galateri di Genola,
in generalni direktor Skupine Generali, Philippe Donnet, sta ob tem
izjavila: »Z izrednim skladom namenjamo konkreten nabor sredstev za
takojšen odziv na krizo covid-19. Generali želi biti med vodilnimi v mednarodni
skupnosti pri soočanju z zdravstveno krizo, ki je hkrati tudi gospodarska kriza.
V tem boju moramo vsi delovati skupaj. Smo del italijanske in evropske
zgodovine ter skladno z našim izročilom moramo in bomo za dobro vseh storili
vse, kar je v naši moči.«
Vsebina načrta:




Prva tranša do 30 milijonov evrov bo takoj na voljo za pomoč v izrednih
razmerah v Italiji. Prednostne naložbe bodo določene v dogovoru z
italijanskim nacionalnim zdravstvenim sistemom in civilno zaščito
(Protezione Civile).
Preostala sredstva bodo namenjena za primere, pri katerih lahko
Skupina doseže pomemben neposredni učinek: za stranke Skupine
Generali, ki so v težkih razmerah zaradi krize - kot so npr. mala in
srednje velika podjetja v panogah, ki jih je kriza najbolj prizadela, ter
njihovi zaposleni.

Ta pobuda uteleša vrednote Skupine - omogočati ljudem, da si oblikujejo
varnejšo prihodnost, tako da skrbimo za njihovo življenje in sanje – z željo biti
vseživljenjski partner našim strankam.

GENERALI d. d. je ena izmed vodilnih zavarovalnic v Sloveniji in del Skupine Generali. Generali je
eden največjih svetovnih ponudnikov zavarovanj in upravljanja premoženja. Ustanovljena je bila
leta 1831, prisotna je v 50 državah sveta, s skupnim prihodkom od premij, ki je v letu 2018 presegel
66 milijard evrov. S skoraj 71.000 zaposlenimi po vsem svetu in 61 milijoni strank ima Skupina
vodilni položaj v Evropi in vedno bolj pomembno pozicijo na trgih Azije in Latinske Amerike. V
Avstriji, Srednji in Vzhodni Evropi ter Rusiji deluje Skupina preko svoje regionalne pisarne v Pragi.
V 12 državah je ena izmed treh glavnih zavarovalnic. Generalijeva ambicija je postati vseživljenjski
partner svojim strankam, ki ponuja inovativne in prilagojene rešitve zahvaljujoč edinstveni
distribucijski mreži.

