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APLINKOS APSAUGOS POLITIKA 

ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ 

 

1. PRADŽIA 

1.1 Apimtis 

Ši aplinkos apsaugos politika („Politika”) taikoma ADB „Compensa Vienna Insurance Group”. Sąvoka 

„Bendrovė” šioje Politikoje apima visą ADB „Compensa Vienna Insurance Group“, įskaitant jos filialus 

Latvijoje ir Estijoje. 

1.2 Turinys ir tikslas 

Aplinkos apsaugos klausimai šiuo metu tampa vis svarbesni. Aplinkos apsaugos ir tvarumo klausimai 

svarbūs ir Viena Insurance Group („VIG grupė“) grupei, kuriai priklauso Bendrovė. Bendrovei itin 

svarbios šios prioritetinės sritys, kuriose siekiama inovatyvių pokyčių: investicijos į atsinaujinančią 

energiją, tvarumą ir žaliąją ekonomiką skatinančių produktų kūrimas, žalos aplinkai mažinimas savo 

veikloje, socialinė atsakomybė. 

Be to, aiškių tikslų ir prioritetų išsikėlimas padės Bendrovei tapti patrauklesnei draudimo rinkoje ir atneš 

pridėtinę vertę ilgalaikėje perspektyvoje, o kartu ir klientų pasitenkinimas padidės. 

 

Taip pat Bendrovė prisideda prie VIG grupės veiklos tikslo „Saugome tai, kas svarbu“, ir tai neatsiejama 

nuo aplinkos apsaugos ir tvarumo skatinimo. 

1.3 Patvirtinimas ir taikymas 

Šią Politiką patvirtino ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ Generalinis direktorius ir ji įsigalioja 

iškart po patvirtinimo.  

1.4 Peržiūra ir atnaujinimas 

Ši Politika peržiūrima bent kartą per metus ir keičiama, jei to reikia dėl teisinės ar organizacinės aplinkos 

pasikeitimų. Personalo ir administracijos vadovas užtikrina, kad Politika visada būtų atnaujinta ir atitiktų 

galiojančius teisės aktus. 

2. APLINKOS APSAUGA 

2.1 Aplinkos apsaugos valdymo sistema 

Aplinkos apsaugos valdymas Bendrovei yra labai svarbus. Bendrovė laikosi galiojančių aplinkos 

apsaugos veiklą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų šalyse, kuriose ji veikia, bei siekia didinti 

sąmoningumą apie aplinkos apsaugą ir skleisti žinias, mokyti ir motyvuoti darbuotojus, paslaugų teikėjus 

ir klientus. Bendrovė siekia tobulinti aplinkos apsaugos vadybą ir aplinkos apsaugos veiksmingumą, taip 

pat peržiūri ilgalaikius ir trumpalaikius tikslus šioje srityje. 

 

Aplinkos apsaugos programa yra paremta trimis ramsčiais: 

• Apsaugoti ateities kartą suteikiant jai galimybę tenkinti savo poreikius.  

• Veržtis palikti kuo mažesnį ekologinį pėdsaką.  
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• Prisitaikyti siekiant tenkinti ekologinius reikalavimus ir nustatytas normas. 

2.2 Pagrindiniai principai 

Teikdama draudimo paslaugas, Bendrovė taip pat yra atsakinga už aplinkos apsaugą, nes Bendrovės 

veikla turės įtakos tiek dabartinės, tiek ateities kartų aplinkai. Tai suvokdama, Bendrovė įgyvendina 

atvirą, aplinką tausojančią aplinkos apsaugos vadybos sistemos politiką ir įsipareigoja: 

• nuolat gerinti aplinkos apsaugos veiksmingumą, taupiai ir racionaliai naudoti gamtinius 

išteklius; 

• kasdienėje veikloje taikyti tvarios valdysenos principus, efektyvaus planavimo bei 

standartizuotus procesus; 

• teikti ne gyvybės draudimo paslaugas naudojant draugiškas aplinkai medžiagas ir 

technologijas; 

• teikti produktų ir paslaugų sprendimus, kurie skatintų tvarų aplinkos pokytį; 

• skatinti darbuotojus užtikrinti švarią ir saugią aplinką: su vietos bendruomene organizuoti ir 

dalyvauti kasmetinėje aplinkos tvarkymo iniciatyvoje;  

• taikyti aplinkos taršos prevenciją; 

• atsakingai rinktis verslo partnerius, produkto tiekėjus: atsižvelgiant į produkto ilgaamžiškumą, 

galimybę jį išrūšiuoti bei perdirbti; 

• siekti, kad ši politika būtų bendrovėje ir suinteresuotoms šalims žinoma, suprantama ir 

įgyvendinama, peržiūrima ir vertinama, kad ji nuolat išliktų veiksminga; 

• skleisti informaciją apie aplinkos apsaugos vadybos sistemą draudimo bendrovės 

darbuotojams, klientams, partneriams ir kitoms suinteresuotoms šalims; 

• skirti reikalingus išteklius ir nuolat gerinti aplinkos apsaugos vadybos sistemą, siekiant didinti 

jos veiksmingumą ir atitiktį standarto ISO 14001:2015 reikalavimams. 

 

2.3 Tiesioginis poveikis aplinkai  

Bendrovė prisiima atsakomybę už tiesioginį savo veiklos poveikį aplinkai, todėl siekiama sumažinti 

poveikį aplinkai dėl taršos ir oro, dirvožemio ir vandens taršos, kurią gali sukelti verslo kelionės, 

popieriaus ir elektros naudojimas, atliekų tvarkymas, biuro įrangos ir reikmenų naudojimas. Norėdama 

tai kontroliuoti, Bendrovė taiko sekimo, stebėjimo ir tolesnes kontrolės priemones. 

 

2.4 Netiesioginis poveikis aplinkai  

Bendrovės draudimo ir perdraudimo paslaugos, darbas su klientais ir tiekėjais daro įtaką aplinkai visame 

pasaulyje, todėl turi daug netiesioginio poveikio aplinkai. 

Prieš priimdama verslo sprendimus, Bendrovė apsvarsto aplinkos apsaugos aspektus ir priima 

apgalvotus, tvarius finansinius sprendimus. 
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• Investicijos. Analizuojamas Bendrovės investicijų poveikis aplinkai. Siekiama, kad jie būtų 

ilgalaikiai, kuo labiau susiję su tvarumu ir žaliąja energija.  

 

• Klientai. Bendrovės klientai savo finansiniais sprendimais ir kasdiene veikla daro poveikį aplinkai. 

Bendrovė siekia savo klientams pasiūlyti tvarius draudimo produktus.  

• Tiekėjai. Bendrovės tiekėjai savo veikla daro poveikį aplinkai, todėl siekiama bendradarbiauti su 

tokiais tiekėjais, kuriems rūpi ir aplinkos apsauga bei tvarus prekių ir paslaugų tiekimas.  

• Klimato kaita ir aplinkos apsauga. Bendrovė pripažįsta draudimo paslaugų sektoriaus svarbą 

klimato kaitai per aplinką, tvaraus verslo sprendimų tiekimą ir atsakingų vidinių sprendimų 

priėmimą šiuo aspektu. 

 

3. KONTAKTINĖ INFORMACIJA 

Jei turite klausimų dėl šios Politikos, susisiekite su Personalo ir administracijos vadove: 

Vaida Norušaitė el. pašto adresas vaida.norusaite@compensa.lt   
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