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

nacional. 

 

> Comercialitza assegurances directes en els rams de 

Salut, Decessos, Llar, Renda, Accidents i Vida. 

 



> Una de les primeres companyies d'assegurances mèdiques del 
país. 

 

> Més de 1,7 M d'assegurats. 

 

> 744,6 M primes adquirides, assegurança directa. 

 

> 5% creixement del negoci. 

 

> 782 empleats (2000 empleats sumant tot el grup). 

 

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

Seu a Saragossa 



Nou pla estratègic 



Nou pla estratègic 



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 



Salut  
del professional 

Salut 
de l’empresa 

Salut  
de la societat 

COMPROMÍS 
 
Excel·lència, satisfacció, gestió del talent i 
benestar 

01 Salut de l’empleat 
 
+ Empleat 

02 Salut del col·laborador 
 
+ Mediador 
+ Professional sanitari 
+ Proveïdor 

CREIXEMENT RENTABLE 
 
Innovació social, transparència, diàleg amb els 
grups d'interès, satisfacció, fidelitat, atractiu 
emocional, diferenciació i rellevància. 

03 Salut del client 
 
+ Llenguatge Clar 
+ Innovació socialment responsable 
+ Servei 

04 Salut de la organització 
 
+ Transparència 
+ Gestió ètica y sostenible 

IMATGE Y REPUTACIÓ 
 
Imatge, respecte i confiança. 

05 Salut del planeta 
 
+ Salut i Medi ambient 
 

06 Salut e integració 
 
+ Integralia 

07 Promoció de la salut 
 
+ Educació per a la Salut 
+ Salut i Cooperació 
+ Salut i Sensibilització 

Ens esforcem per un món més saludable 
Salut i benestar en tot i per a tots 



  Igualtat, diversitat i 
conciliació 

Estabilitat laboral i 
formació 

Voluntariat  
corporatiu 

3ª empresa BPTW 

+400 persones 

amb discapacitat 

95,6% contractes 
indefinits 

+1700 
participacions 

d’empleats 



  Professional 
sanitari 

Mediador Proveïdor 

Convocatòria 

Medicina y Solidaritat: 
+ de 200 iniciatives 

presentades 

Medialia:  

+ de 1.100 mediadors 

+ de 35.600 impulsos 

+100 Proveïdors  
subscrits  

a principis ètics (77,5% 
facturació) 

Millor iniciativa de 
RSE 2013 
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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 

Innovació Social Ergo 

Atenció al dol 

Ecohogar - Ecofuneral 



  
> Sistema de gestió ètica (SGE21). 

> Diàleg amb els nostres grups d'interès. 

> RepTrak. 

> Mesura impacte i retorn de la R.E. 

> Transparència / reporting: 2001 pioners en informes de sostenibilitat sector assegurador 

Espanya. 

> Gestió sostenible. 

 



 

> 2001 | Primer informe de sostenibilitat del sector assegurador a Espanya. 

> 2002 | Membre del Global Compact de les Nacions Unides. 

> 2003 | Inclusió d'informació sobre bon govern. 

> 2005 | Top 6 millor 'informe de sostenibilitat a Espanya per l'Institut de   

 Censors Jurats de comptes d'Espanya (ICJC). 

> 2007 | Zero C02 i SGE21 (1a asseguradora) 

> 2010 | ISO 14001 + primera asseguradora a tenir el segell EthSI + RepTrak. 

> 2011 | EMAS. 

> 2012 | petjada de carboni per producte PAS 2050 (1ª asseguradora a Europa), ISO 

14001 en 2 oficines comercials. 

 

 
 



   

> 2014 | G4 (Exhaustive), Obtenció del segell «materiality matters" i 

transició cap al model de reporting integrat.  

> Primera asseguradora a Espanya en aconseguir el segell EFQM + 500 

qualitat empresarial. 

> Segell EFR (Empresa Familiarment Responsable), i Segell AENOR 

(Empresa Saludable). 

> 2014 /2015 | La nova seu a Saragossa obté les acreditacions: LEED 

Comercial Interior "Gold", ISO 14001 i EMAS, ISO 50001, ISO 21542 

(accessibilitat universal), i incrementa la classificació energètica de "D" 

a "A". 

> 2016 |Certificació “Llenguatge Clar” per DNV. 

> 2017 | Informe corporatiu integrat segons els nous Estàndards de GRI. 



Oxfam Intermón TW  

 

+ de 15 anys col·laborant 

Convocatòria y Tú decides 

+ 1M. Eur donats, + 160mil 
beneficiaris 

Observatoris de Salut y Media ambient 
FUNDACIÓ  

DKV INTEGRALIA 
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* Merco: Nationwide Reputation Index The Business Monitor of Corporate Reputation (MERCO) is a tool for evaluating companies’ reputation. Annually, Merco elaborates several 
rankings that evaluate reputation in different fields.  
** Reptrak: Internal annual reputation survey within different stakeholders. 
*** Annual index. Companies between 500 and 1.000 employees. 

Rankings: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

MERCO* 
Companies 40 37 32 32 32 40 50 51 40 32 33 

CEO 52 51 31 23 32 26 54 64 54 34 40 

People 74 73 63 64 63 53 57 55 51 36 

Responsible 31 25 65 17 12 17 

Insurance Sector 2 3 3 4 3 3 3 

STIGA 1 1 7 3 3 5 

 Internal surveys:                 

Reptrak** (average) 75,6 77,6 76,5 78,3 76,8 - 

Customer 79.6 80.1 79.3 79 76,9 79,7 83,7 

Employee 81.7 84.1 86.8 88,1 88,8 - 88,4 

Doctors 75,1 76 70,8 64,7 63,0 - 

External Agents  83,2 85,9 85,2 86,4 85,7 - 88,3 

Exclusive Agents (new 
2013) 88,2 88,1 - 91,5 

General Public 58,3 61,8 60,2 63,3 58,2 62,1 64,1 

Great Place To Work*** 5 3 3 7 3 6 4 3 

Customer satisfaction 
(Health) 94% 89% 91% 94% 90% 8,3 8,3 8,3 8,2 

Employee satisfaction 78% 82% 77% 87% 88% 



Departamento de Negocio Responsable y Reputación 
(1) As of 31/12/16, DKV Group (incl. MS) IFRS, year-to-year growth (2) 2015 results not comparable with 2015 (3) September 2016 (4) Dec-2016- Observatorio Marcas Valiosas ESADE (5) First insurance company in 
Europe (6) First company in the insurance industry  (7) 2015  

Suppliers 
• Pref. Doctors (RepTrak) : 77,6(2) 
• Funeral Providers (Servifun): quality level 7,61/10 (+0,44) 
• Average days of payment: 
• Physicians: e-invoicing 14,41 (+0), manual invoicing 45,40 
(-4) 
• Hospitals: e-invoicing: 47,8 (+9), manual invoicing 51,15(-
1) 
• General providers: 16,78 (-2) 

• General providers: 18.09 (-2,5) 

 

Shareholders 
• GEP:744,59 (+4,9%) (1) 

• Result: 34,31 (+28,5%) (1) 

• Nº customers: 1.685.863 (+0,89%) 

• PHI Ranking: nº4 (=) 
• Seal Ethsi (ethical finances; also for ERGO Hogar and 
ERGO Burial) 
• Certification EFR (Family-Friendly Company) 
• EFQM: Gold Seal 500+ EFQM (600- 650) 
• ISO 9001  
• MERCO companies: nº 33 (-1) 

• ISO 50001 

Employees 
•Internal survey: Satisfaction 86% 

•Internal survey: Commitment 92%  

•Great Place to Work Spain 2016, n.3 (+1); Europe n. 20 

•Ranking “Actualidad Económica” n. 38/39 (general 
ranking) and n.4 in Health Ambience category  
•Rep Track: 88,4 (-0,4) 
•MERCO people: nº36 (+15) 
•MERCO leader: nº 40 (-6) 
•e+: average satisfaction 76,7% (2015) (+0p% over 
2013) 
•OHSAS 18001 
•Healthy Company – AENOR Certification 
•ISO 21542 (Universal Accessibility) 

Society 
•Brand Recognition: spontaneous is 28,1 (+2,3) (4)  
•MERCO responsible: nº 12 ( +5) (7) 
•Awards and recognitions to: Medialia, Instituto DKV Vida 
Saludable, Fondo Kati sponsorship, Integralia Foundation, 
and Integralia in Perú, DKV life balance, CuidArt(Marina 
Salud), Apptivate (Diario Médico award). 
•SGE21, ISO 14001, EMAS, PAS2050(5), 
•Cero CO2 - Carbon neutral since 2007(6), all products, new 
building  
•New building: ISO 21542, LEED Gold. 
•Aragon Environment Award 2016  
•66 NGOs, 17.359 beneficiaries 

•Integralia beneficiaries: 1.078 (national) 

•Rep Track: 64,1 (=) 

Tied Agents 
•Rep Track: 91,5 (+2,4) 
•Commissions: 33,86M€ 

•376 agents with incomes >20.000€ 
•Average days for payment: 30 (=) 

Customers 
•Internal survey:  

• Satisfaction Health 8,3 
• Satisfaction Burial 8,8 
• Satisfaction Total: 8,3 

•Rep Track: 83,7 (+4) 
•Portfolio fall: 13,5% 

•NPS:  
• Health: 36,0% 
• Burial: 71,4% 
• Total: 38,6% 



una empresa responsable 

¿Què esperes d’ una empresa responsable? 

“Espero que sea eficaz, eficiente y que sus 
productos o servicios tengan la mejor relación 
calidad-precio” 

“Que cumpla aquello a que se ha 
comprometido, sin excusas” 

“Buen trato a sus trabajadores: buenos salarios, 
beneficios sociales...” 

“Que se comporte de 
forma ética” 

“Que contribuya de forma voluntaria a la mejora del entorno social, 
medioambiental y económico” 

“Que sea fiable al 
100%” 

“Que tribute en nuestro país como los demás 
ciudadanos” 

“Que cuando se le acabe el crecimiento que se 
expanda a otras zonas” 

Públic 
general 

Enquesta Reptrak 2016 



Negoci Responsable 2020 
"Convertir en oportunitats de creixement de negoci els reptes ètics, socials i 
mediambientals més rellevants per als nostres grups d'interès i en els quals el GRUP DKV 
pot aportar un valor diferencial" 

1 

Reptes socials i 
mediambientals 

3 

Prioritats Grup 
DKV i 

capacitats 

2 

Expectatives 
dels nostres GI 
com empresa 
d’assegurances 
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Desenv. 
Sostenible 

 
 

Grup DKV 

 
 

GI 
 

 
 



Informe Integrat 
 
 
 



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

> Com més transparència, més 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? 



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 



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. 
 El procés d'identificació dels 

aspectes materials, la seva 
quantificació i avaluació 

>  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) 

 





Principals beneficis 

> 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 





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. 



 
GRÀCIES 

http://dkvseguros.com/informacion-
corporativa/informe-corporativo/2016/completo 

 
Silvia.Agullo@dkvseguros.es 
Alicia.Bove@dkvseguros.es 
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