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DKV EN XIFRES

• DKV és una empresa d’assegurances especialitzada
en Salut, compromesa amb les persones i orientada al
desenvolupament sostenible. És la 4ª companyia
d’assegurances mèdiques d’Espanya

• En 2011, el volum de primes va arribar als 625
milions d’euros, que suposa un creixement del 3%
(6,3% en Salud) respecte a l’any anterior.

•El Grup DKV està implantat a tota Espanya i dona servei
a prop de 2 milions de clients.

•La plantilla mitja és:723 persones en les companyies
asseguradores , 51 en DKV Servicios i 937 en Marina
Salud

•Grup DKV Seguros pertany a Munich Health, la
divisió que agrupa les companyies especialistes en salut
de Munich Re.

•Munich Re està present a tot el món. En 2011 ha
facturat 49.6 M $ i compta amb 47.206 empleats.

“Walking man” de Jonathan Borofsky, a la seu
central de Munich Re

INTRODUCCIÓ

Les empreses dins la societat

•En un moment de crisi econòmica i política les empreses tenen l’oportunitat i l’obligació
ètica d’assumir més protagonisme com a actors fonamentals a nivell econòmic i
també social.

•El principals reptes a què s’enfronta de l’economia catalana són: Innovació,
Internacionalització i Cohesió social.

• Enfrontar-se a aquest reptes implica tractar de repensar i millorar la gestió i la relació
amb els grups d’interès...
• la gestió del recursos humans (salut, motivació, nivell cultural, conciliació, etc),
• el voluntariat i la collaboració amb les entitats socials,
• el Medi Ambient,
• la transparència i la gestió responsable

INTRODUCCIÓ

La Responsabilitat Social Empresarial
• La RSE ha d’estar integrada a la gestió de l'empresa. La responsabilitat corporativa
aporta valor afegit, és una eina de relació amb els grups d’interès i descobreix noves
oportunitats de negoci.
•La RSE crea valor i si es comunica bé és una eina per generar confiança. Sense un
entorn de confiança no es pot generar un entorn competitiu.
• Confiança és donar solucions a les demandes dels nostres clients, empleats i a la
societat en general.

EVOLUCIÓ
EVOLUCIÓ DE LA RSC: BREU HISTÒRIA

Evolució de la Responsabilitat Empresarial
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INTRODUCCIÓ

La Responsabilitat Social Empresarial a DKV
•La Responsabilitat Empresarial es un eix clau de
l’estratègia de DKV Seguros.

• La Responsabilitat Empresarial…
•Està enfocada a generar valor pels grups
d’interès
•Es concreta en objectius i plans d’acció al
llarg de l’any.

•Programa de RSE de DKV:
•Salut del professional
•Salut de l’empresa
•Salut de la societat

SALUT DEL PROFESSIONAL

RSE en la gestió dels recursos humans

Igualtat i conciliació

Beneficis socials

Foment de l’ocupació

•Subvenció de formació
reglada

•Jornada laboral flexible.

•Programa de becaris:
Prop de 90 estudiants
van passar pels
diferents departaments
en 2011 i centres de
treball en l’últim
exercici, dels quals 8
han estat contractats.
L’objectiu de 2012 és
duplicar la xifra.

•Permís retribuït des de la
setmana 37 de gestació.
•Flexibilitat d’horaris i
facilitats per teletreballar
•Permís per acompanyar
al metge a pares
dependents o amb
malalties greus.
•Ticket guarderia

•Pòlissa de salut i preus
especials per familiars
directes.
•Ticket restaurant.
•Permís de 5 dies per
adopció internacional u
hospitalització de familiar
en primer grau.
•Permís paternal de 18
dies, superior al que
marca la llei.
•Fisioterapeuta, etc

•Expansió de la
Fundació DKV
Integralia:
•10 noves
incorporacions
•nous centres a
Saragossa, Badajoz,
Colòmbia i Perú.

SALUT DEL PROFESSIONAL

VOLUNTARIAT
• Voluntariat corporatiu
• Voluntaria professional
• Voluntariat familiar
• Portal de voluntariat
• Dia del voluntariat
•400 kg de menjar donats al Banc d’Aliments
•15 projectes solidaris recolzats
•Camina por Àfrica: aquest han participat 937 persones entre empleats,
familiars i amics, que han recorregut 6.448 km i s’han recaptat 15.635,67
€

MEDIADORS
• Medialia: programa que des de 2010 promou la responsabilitat social entre
els mediadors d’assegurances.
• 100 subscrits a la web del voluntariat
• Collaboració amb Intermon Oxfam amb la distribució de 500 mosquiteres
per evitar la malària en el sud de Sudán I amb la installació d’un dipòsit
d’aigua en el Chad

SALUT DE LA EMPRESA

Cadena de Valor
SALUT DEL CLIENT
• Llenguatge clar
• Producte Síndrome de Down
• Pòlisses responsables
• Vive la salud
• Ecofunerals
• Facebook Voluntariat saludable

SALUT DE L’ORGANITZACIÓ: GESTIÓ ÈTICA
• Informe de sostenibilitat des de 2001
• SGE21 (1er; 4rt any)
• Ethsi (Finances ètiques, 2º any)

SALUT DE L’ORGANITZACIÓ: GESTIÓ SOSTENIBLE
• Cero CO2
• Cero CO2 en tots els productes
• PAS 2050:2011 – Pòlissa Integral de Salud
• EMAS + ISO 14001

SALUT DE L’EMPRESA

SALUT DE L’ORGANITZACIÓ: GESTIÓ ÈTICA
• 11 informes de sostenibilitat des de 2001:

•2001: Primer informe de sostenibilitat en el sector assegurances a Espanya
•2002: Primera companyia d’assegurances en adoptar GRI
•2002: Membre del UN Global compact
•2002: Primera companyia asseguradora en tenir la triple auditoria KPMG
•2003: Inclosa informació sobre el bon govern
•2005: 6 lloc en el llistat de “Millors informes de sostenibilitat a Espanya del
Instituto de censores jurados de cuentas de España (ICJCE)....

SALUT DE L’EMPRESA

SALUT DE L’ORGANITZACIÓ: GESTIÓ ÈTICA
...11 informes de sostenibilitat des de 2001:
•2007: Primer any en aconseguir ser CEROCO2. Projectes de compensació
•2012: Primera companyia asseguradora en Europa que verifica, calcula i
compensa l’empremta de carbono d’un producte.
•2012: Primer any en calcular i compensar les emissions de CO2 de tots els
productes que comercialitza la companyia.

• 2010: ISO14001 + primera companyia asseguradora ETHsi seal

• 2011: EMAS

• 2012: ISO14001 en dues de les seves oficines de Madrid i Palma.

•2012: PAS 2050:2011, primera companyia assegurada en Europa que
aconsegueix aquesta verificació.

SALUT DE L’EMPRESA

Estalviar despeses al mateix temps que es cuida el planeta...
Entre 2004 i 2011 hem reduït l’empremta de carbono un 53 %

Any 2004: 2.780,03 Tn CO2e

Any 2011: 1297,53 Tn CO2e

SALUT DE L’EMPRESA

SOSTENIBILITAT AMBIENTAL: EL 2011 EN XIFRES...

EMISSIONS DE CO2

SALUT DE L’EMPRESA

SOSTENIBILITAT AMBIENTAL: EL 2011 EN XIFRES...

EMISSIONS DE CO2

SALUT DE LA SOCIETAT

SALUT DEL PLANETA
•Observatori de Salut i Medi Ambient: alimentació,
contaminació i soroll.
•Accions de concienciació mediambiental

• EKOplan/EKOamics: eco-eficiència a l’oficina

Empleats i familiars de DKV plantant
arbres

Cartell de conscienciació mediambiental

SALUT DE LA SOCIETAT

SALUT I INTEGRACIÓ
Premi SERES’10
Fundació DKV Integralia

PROMOCIÓ DE LA SALUT
Educació per la salut

•77 ajuntaments
implicats

•Thao
•180.000 nens i
nenes

SALUT I COOPERACIÓ
•Intermon Oxfam (des de
2000)
•Convocatòria Pública d’Ajudes
a Projectes Socials i
Mediambiental. 8 edicions

•Més de 10 anys
•Cas de negoci a
ESADE

Premi Idees
Innovadores’11
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SALUT DE LA SOCIETAT

Resum de les 7 convocatòries d’Ajudes a Projectes Socials i Mediambientals

DONACIONS PER COLLECTIUS

Gràcies per la seva
atenció!
Josep.santacreu@dkvseguros.es
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