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GENERALI CRIA FUNDO ATÉ 100 MILHÕES DE EUROS PARA A
EMERGÊNCIA DO COVID – 19


O Conselho de Administração aprovou a criação de um Fundo
Internacional Extraordinário



Até 30 milhões de Euros serão imediatamente aplicados na
Emergência de Saúde em Itália



O Fundo também terá a finalidade de apoiar a recuperação
económica

Turim – Na reunião presidida por Gabriele Galateri di Genola, o Conselho de
Administração da Assicurazioni Generali aprovou a criação de um Fundo
Internacional Extraordinário até 100 milhões de Euros, dedicado à luta contra
a emergência Covid-19 a nível internacional. O fundo, que ajudará
principalmente a Itália, também estará disponível noutros países onde a Generali
opera e irá oferecer assistência imediata nesta crise de evolução rápida e, a
médio prazo, tem por objetivo apoiar os esforços de recuperação económica nos
países afetados. Os colaboradores da Generali poderão contribuir com donativos
para o Fundo.
Gabriele Galateri di Genola, Presidente da Assicurazioni Generali e Philippe
Donnet, CEO do Grupo Generali comentaram “Com a criação deste Fundo
Extraordinário, comprometemos um conjunto de recursos para responder à
Emergência Covid-19. A Generali quer ser líder na comunidade internacional
para fazer frente a uma crise de saúde, mas também uma crise económica.
Todos nós temos de trabalhar juntos para travar esta batalha. Fazemos parte da
história italiana e europeia e, em linha com a nossa herança histórica, temos feito
e continuaremos a fazer tudo ao nosso alcance para beneficiar o bem estar de
todos”.
Como parte do plano:




Uma primeira tranche de 30 milhões de euros ficará disponível para
ajudar as extraordinárias emergências em Itália. As prioridades de
investimento serão decididas trabalhando em conjunto com o Sistema
Nacional de Saúde Italiano e a Proteção Civil Italiana (Protezione Civile)
e com o Comissário Extraordinário nomeado pelo Governo para a
Emergência Covid-19.
restante financiamento destina-se a situações onde o Grupo poderá ter
impacto significativo: os clientes da Generali que se encontrem em
circunstâncias difíceis em resultado da crise, como por exemplo as
pequenas e médias empresas, nos sectores particularmente afetados
pela crise, bem como os seus funcionários.

Esta iniciativa corporiza os valores do Grupo que estão representados com o seu
Propósito – permitir às pessoas moldar um futuro mais seguro, cuidando das
suas vidas e sonhos – com a vontade de ser um parceiro para a vida dos nossos
clientes.

GRUPO GENERALI
A Generali é uma das maiores empresas de seguros e de gestão de ativos a nível global.
Fundada em 1831, está presente em 50 países em todo o mundo, com uma receita total de
prémios de € 69,7 biliões em 2019. Com quase 72.000 colaboradores e 61 milhões de clientes,
o Grupo tem uma posição de liderança na Europa e uma presença crescente na Ásia e América
Latina. A ambição da Generali é ser um parceiro para a vida dos seus clientes, oferecendo
soluções inovadoras e personalizadas, graças à sua incomparável rede de distribuição.
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The Board of Directors approved the Creation of an Extraordinary
International Fund
Up to 30 million Euro will immediately be utilized for the Health Emergency
in Italy
The fund will also help restart the economic recovery

Turin – At a meeting chaired by Gabriele Galateri di Genola, the Assicurazioni Generali Board of
Directors approved the creation of an Extraordinary International Fund of up to 100 million Euro
dedicated to the fight against the Covid-19 emergency on an international level. The fund, which
will primarily assist Italy but will also be available in other countries where Generali operates, will
offer immediate assistance in this quickly evolving crisis and, in the medium term, aims to support
economic recovery efforts in the countries affected. Generali employees will be able to donate to
the fund.
Assicurazioni Generali Chairman Gabriele Galateri di Genola and Generali Group CEO
Philippe Donnet commented: “With this extraordinary fund, we commit a concrete pool of
resources immediately to respond the Covid-19 emergency. Generali wants to be a leader in the
international community to face what is both a health crisis but also an economic crisis. We all
have to work together to fight this battle. We are a part of both Italian and European history, and
in line with our heritage, we have and we will do everything we can to benefit the well-being of
all.”
As part of the plan:
•

•

A first tranche of up to 30 million Euro will be available to help with the extraordinary
emergencies in Italy. The investment priorities will be decided together with the Italian
National Health System and the Italian Civil Protection (Protezione Civile), working
together with the extraordinary Commissioner appointed by the government for the Covid
- 19 emergency.
The remaining funding will be aimed at situations where the Group can make a significant
direct impact: Generali clients that are in difficult circumstances as a result of the crisis
such as small and medium-sized enterprises of sectors particularly affected by the crisis
as well as their employees.

This initiative embodies the Group’s values that are represented with its Purpose – to enable
people to shape a safer future by caring for their lives and dreams – with the desire to be a Lifetime partner for our clients.

THE GENERALI GROUP
Generali is one of the largest global insurance and asset management providers. Established in 1831, it is
present in 50 countries in the world, with a total premium income of more than € 69.7 billion in 2019. With
nearly 72,000 employees serving 61 million customers, the Group has a leading position in Europe and a
growing presence in Asia and Latin America. Generali’s ambition is to be the Life-time Partner to its
customers, offering innovative and personalized solutions thanks to an unmatched distribution network.

