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> Àmplia xarxa d'oficines i consultoris en tot el territori nacional. 

> Comercialitza assegurances directes en els rams de Salut (86%), 

Decessos (7%), Llar, Renda, Accidents i Vida. 
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> Una de les primeres companyies d'assegurances 
mèdiques del país. 

 

> Més de 1,7 M d'assegurats. 

 

> 789 M primes adquirides, assegurança directa. 

 

> 2% creixement del negoci. 

 

> 765 empleats (2000 empleats sumant tot el grup). 

 

> Compromesa amb les persones i orientada al 
desenvolupament sostenible / negoci responsable. Seu a Saragossa 



Quin és el nostre propòsit? 

Pla estratègic 2020: Voluntat de reinventar-se 

Ens esforcem per 
un món més 
saludable 

Valors 

Valentia, simplicitat, autenticitat, honestedat, 

calidesa 

Missió 
Contribuim a la millora de la salut i el benestar de 

les persones a través d’assegurances i solucions 

excel·lents, de forma responsable 

Visió 
Volem ser la opció de referència pels que 

desitgin cuidar la seva salut i als seus al llarg 

de la seva vida 



Client 

Com Què 

Creixement rentable 

Empleats 
“L’element clau de la 
transformació” 

Organització 
“Simple, àgil i amb 
capacitat de resposta” 

Digitalització 
“Transformació digital  
com a pilar per afegir valor” 

Innovació 
“Buscant la diferenciació, 
centrada en el client” 

Referent en salut 
“La millor opció per cuidar 

la seva salut” 

Experiència única de 
client 

“La millor experiència  
com a client” 

Empresa Responsable 
“La companyia preferida per 

les seves actuacions 
responsables” 
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Objectius 

> Vinculació  dels grups d'interès. 

> Promoure els valors. 

> Reputació i diferenciació de marca. 

> Desenvolupament més sostenible. 

> Crear valor ètic, social, mediambiental en la relació amb els grups d'interès. 

Filantropia 
Involucrar 
empleats 

Estratègia 
Empresa 

Responsable 

1997. Fase prèvia 1999. Inici 
2002. 
Desenvolupament 
 

2007-2016. Consolidació    

NEGOCI 
RESPONSABLE 

 

Crear valor compartit 

Dialogar amb tots  
els grups d'interès 

Considerar  
el llarg termini 

Evolució de la RSC 



• El pla de negoci responsable posa molt més èmfasi en el nostre dia a dia i les expectatives ètiques, socials i mediambientals dels 
nostres públics 



  Com ser un NEGOCI RESPONSABLE? 

• Convertir en oportunitats de creixement de negoci 

•  els reptes ètics, socials i mediambientals  

•  més rellevants per als nostres grups d'interès  

• i en els que el GRUP DKV pot aportar un valor  

      diferencial 

PROVEÏDORS 

MEDIADORS 

ÈTICS SOCIALS 

MEDIAMBIENTALS 

PREVENCIÓ 
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Llenguatge clar 

81% no llegeixen 

Innovació responsable 

• 3 anys: renunciem a trencar 
contracte.  

• Fills adoptats.  

• Entrada 75 anys.  

• No increment per ús individual. 

• Cotització malalties preexistents 



Llenguatge clar 

81% no llegeixen 

Innovació responsable 

II Implicació dels grups d'interès 



Observatoris de Salut y Media ambient 

II Implicació dels grups d'interès 

11 



Llenguatge clar 

81% no llegeixen 

Innovació responsable 

Llenguatge clar i humà 

• 18% no llegeixen el contracte-> més de 10 anys d’iniciatives per a 
educar financerament. El 2017: Llibre Dummies 

Start Ups amb impacte social SHIP2BE 

 
DKV està adherida a les següents Guies de Bones Pràctiques de UNESPA: 
• Guia de bones pràctiques en l'ús terminològic utilitzat al document d’informació de 

productes d’assegurances no vida (IPID). 
• Guia de bones pràctiques d’assegurances de decessos. 
• Guia de bones pràctiques de resolució de reclamacions. 
• Guia de bones pràctiques de govern corporatiu. 
• Guia de bones pràctiques de control intern. 
• Guia de bones pràctiques en matèria de discapacitat 
• Guia de bones pràctiques a Internet. 
 

•  III Innovació responsable  



Llenguatge clar 

81% no llegeixen 

Innovació responsable 

•  III Innovació responsable  

 

 

 

Condicionat general: 

• Clàusula de pòlissa vitalícia a partir del tercer any. 

• Inclusió de persones de fins a 75 anys en rams individuals. 

• Verificació d’ús de llenguatge clar (DNV) en la documentació que s’entrega a client: cartes, tríptics, condicions particulars i condicions 
generals. 

• Prevenció i salut mental: Augment a 40 les sessions de psicologia:  

• Per a casos de assetjament escolar, violència de gènere o familiar. 

• Per a casos de bullying i cyberbullying. 

• Per a casos d'estrès laboral 

Serveis: 

• Pack d'obesitat infantil. 

 

 

 

En Productes de Salut: cobertures i serveis de caràcter responsable 

Assegurances responsables 



Llenguatge clar 

81% no llegeixen 

Innovació responsable 

•  III Innovació responsable  

Per a aconseguir el mínim impacte ambiental, tots els serveis del producte DKV Ecofuneral utilitzen: 

• Fèretres elaborats amb fustes de certificació ecològica, vernissos de base aquosa i tèxtils de fibra natural. 

• Urnes biodegradables de materials naturals o reciclats. 

• Ornaments vegetals sense espuma floral, metalls ni plàstics. 

• Recordatoris de paper reciclat. 

• Llençol 100% fibra natural amb certificats sense tòxics. 

 

 

DKV Ecofuneral. 

Assegurances responsables 

• Llar verda: productes ecològics i d’horticultura urbana a preus amb descompte. 

• Llar eficient: accés a serveis d'aïllament tèrmic. 

• Llar sana: les reparacions es realitzen amb pintures de baix impacte ambiental i etiqueta ecològica. 

• Eco sorteigs per a clients: regals ecològics i d’eficiència. 

DKV EcoHogar. 



Llenguatge clar 

81% no llegeixen 

Innovació responsable 

Informe Integrat 
 



Llenguatge clar 

81% no llegeixen 

Innovació responsable 

• Ens esforcem a ser pioners en l'adopció de les noves tendències. 

• La transparència, clau per generar confiança. 

• Satisfer les necessitats de informació dels diversos grups d’Interès. 

• Mostrar la nostra capacitat generadora de valor i viabilitat a LLT del model de negoci i 

l’estratègia. 

• Seguir millorant en centrar-nos en els temes materials mostrant la informació d'una 

manera més clara i concisa. 

• Finalment, l’assignació eficient de recursos escassos. 
 

 

Per què un Informe Integrat? 



Llenguatge clar 

81% no llegeixen 

Innovació responsable 

Procés intern per al Informe Integrat 

 

 Anàlisi requeriments del marc IIRC 
 

 Contrast amb la informació reportada 
per DKV en l'Informe anterior. 
 

 Recollida d'informació tenint en compte 
els requeriments de l'informe integrat. 
 

 Disseny d'esquemes per reportar el 
nostre model de negoci, gestió de 
capitals, etc. 
 

 Redacció de l'esborrany integrant les 
pautes del IIRC 
 

 Revisió i canvis 



Llenguatge clar 

81% no llegeixen 

Innovació responsable 

Principals reptes 

Alguns aspectes a reportar necessiten 
recrear processos interns 

 
 El negoci, el sector i l'entorn. 
 Vincle entre la governança de l'empresa i 

la generació de valor. 
 Model de negoci i transformació de 

capitals. 
 Perspectiva de futur, tendències (pròpies i 

sectorials) riscos i oportunitats 
 Estratègia. 

>  Cultura de la organització orientada a 

aspectes financers. 

> Estructura organitzativa fragmentada. 

> Recrear processos interns no estandarditzats. 

> Reticències a publicar determinat tipus 

d'informació. 

> Elaborar un discurs fluid i coherent per 

comunicar la capacitat de creació i distribució 

de valor. (connectivitat) 

 



Llenguatge clar 

81% no llegeixen 

Innovació responsable 



Llenguatge clar 

81% no llegeixen 

Innovació responsable > Posa en valor el que la companyia realitza 

i com ho realitza. 

> Un salt qualitatiu per entendre els procés 

de creació de valor. 

> Millora la capacitat per prendre decisions 

estratègiques.  

La creació de valor de la empresa 
 

 Capitals 
 Grups d’Interès 
 Dimensions 
 Processos 



Llenguatge clar 

81% no llegeixen 

Innovació responsable 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6532271704830427136


Llenguatge clar 

81% no llegeixen 

Innovació responsable 



Llenguatge clar 

81% no llegeixen 

Innovació responsable 

Un procés més que un producte… 

> És un procés de millora contínua. 

> Ajuda a vincular la informació financera amb la no financera i el tangible amb 

l'intangible. 

> Exigeix una reflexió interna sobre l'activitat de la companyia i com explicar-ho. 

> Cal per integrar la Responsabilitat al negoci. 



Llenguatge clar 

81% no llegeixen 

Innovació responsable  
GRÀCIES 

INFORME: http://ow.ly/VpVk30oxRAN 

 

Silvia.Agullo@dkvseguros.es 

Alicia.Bove@dkvseguros.es 
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