
TETT PÅ
ANSVARLIGHET

Vi vil svært gjerne høre hva du synes om vårt arbeid med sam-
funnsansvar, så vi kan bli enda bedre i fremtiden. Derfor håper vi 
at du vil gå inn på vår Facebook-side eller scanne koden under, og 
svare på noen spørsmål. Som takk for hjelpen gir vi 10 kroner til 
et veldedig formål, enten Leger uten grenser, Barnekreftforeningen 
eller Stiftelsen Norsk Luftambulanse, du bestemmer!

Vi vil gjerne høre din mening – støtt en god sak!

Hva synes du?

av våre kunder synes 
det er relevant at vi 
bidrar til å forebygge 
skader som følge av 

ekstremvær.

av våre bedriftskunder 
synes vi skal hjelpe 

deres ansatte med å 
komme raskt tilbake 

på jobb etter sykdom. 

av våre kunder synes 
vi skal hjelpe til å  
redusere antall  

innbrudd.

80% 82% 50%



TETT PÅ 

Som skadeforsikringsselskap er samfunnsansvar er en del av vårt DNA. Hver dag hjelper vi kunder 
med å identifisere og håndtere risiko og redusere skadeomfang. Det har vi gjort med stort hell i 
mange år. Vår strategi for samfunnsansvar er direkte tilknyttet vår forretningsstrategi, og er fokusert 
på tre hovedområder: klima, sikkerhet og helse. Les mer om Codans samfunnsansvar her:
www.codanforsikring.no/samfunnsansvar

Tett samarbeid med Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Codan har et langsiktig samarbeid med Stiftelsen Norsk Luftambulanse. 
Sammen setter vi fokus på skadeforebygging, og sørger blant annet for et 
dedikert legehelikopter på Birkebeinerrittet og rennet, der det hvert år 
er behov for livreddende legehjelp. På Barnas Holmenkolldag har vi lært 
opp hundrevis av glade skibarn i enkel hjertelungeredning. Les mer på våre 
nettsider: www.codanforsikring.no/luftambulansen

Du kan lese mer om Codans samfunnsansvar på våre nettsider : www.codanforsikring.no/samfunnsansvar

I Codan har vi en ambisjon om at ansvarlighet skal integreres i hele vår 
verdikjede fra utvikling av produkter til den skadebehandlingen vi tilbyr 
kundene våre, når skaden har skjedd. I denne folderen får du et overblikk 
over vårt ansvarlighetsarbeid.

To dager til frivillig arbeid hvert år
Alle ansatte i Codan har rett til to fridager med lønn der de kan gjøre en 
innsats for et frivillig formål i løpet av året. Vi oppfordrer våre ansatte til å 
utnytte denne muligheten, og hvert år arrangerer vi noen aktiviteter for 
at flest mulig kan delta. Les mer om våre ansattes frivillige innsats på våre 
nettsider.  www.codanforsikring.no/helse

Reflekser til folket
Som ledd i vårt skadeforebyggingsarbeid er vi opptatt av synlighet i trafik-
ken, og hvert år deler vi ut tusenvis av reflekser på Årets refleksdag. I 2012 
delte 50 medarbeidere i Codan ut 10.000 reflekser til myke trafikanter i 
Bergen og Oslo. Dermed bidrar vi til at flere synes godt i trafikken på den 
mørkeste tiden av året. Les mer om refleksutdelingen på våre nettsider. 
www.codanforsikring.no/sikkerhet

Ansvarlig leverandørstyring 
Vi samarbeider aktivt med våre leverandører om nye klimavennlige initia-
tiver og vi stiller krav til leverandørenes eget ansvarlighetsarbeid gjennom 
vår Code of conduct. Samarbeidet har resultert i CO2-besparelser og 
utvikling av flere klimavennlige initiativer. Les mer om vårt leverandørsa-
marbeid på våre nettsider : www.codanforsikring.no/samfunnsansvar

Codan er medlem av UN Global Compact 
Som medlem av UN Global Compact har vi forpliktet oss til å etterleve ti 
prinsipper for samfunnsansvar, blant annet krav til menneskerettigheter og 
anti-korrupsjon. I tillegg samarbeider vi i Skandinavia med WWF/Verden-
snaturfond for å kvalitetssikre vårt klimaarbeid. Les mer om UN Global 
Compact på www.unglobalcompact.org

Risikoingeniørene forebygger skader 
Risikoingeniørene i Codan jobber systematisk med å redusere risiko, 
vurdere hvilke kunder vi kan forsikre og hvilke risikoer som er forbundet 
med en potensiell kunde. Dette arbeidet gjøres gjerne sammen med 
kunden, som får hjelp til å redusere og unngå skader. Les mer om hvordan 
Codan jobber med skadeforebygging på våre nettsider :
www.codanforsikring.no/sikkerhet

Samfunnsansvar


