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1  INTRODUKTION 

 

1.1 FORMÅL  
 

Hos UNIQA vil vi gerne have at vores 
kunder føler sig trygge og at vi skaber 
værdi for dem. Vi har derfor høj moral 
og etik, og vi agerer i 
overensstemmelse med retningslinjer 
og politikker, som er fastsat af vores 
ledelse. UNIQAs Code of Conduct er et 
sæt af retningslinjer, som vores 
medarbejdere og andre, der handler 
på vegne af UNIQA, skal efterleve. Det 
gælder både vores kunder, kollegaer, 
leverandører og andre interessenter. 
Vores Code of Conduct beskriver vores 
værdier og formål, og de standarder vi 
sætter for god opførsel. 
 

1.2 MÅLGRUPPE 
 

Målgruppen for denne rapport er 
medarbejdere i UNIQA-koncernen, 
samt vores samarbejdspartnere, som 
har forpligtet sig til at overholde vores 
Code of Conduct. Ved ansættelse får 
alle vores nye medarbejdere i UNIQA 
udleveret vores Code of Conduct, og 
bedt om at sætte sig ind i, og 
overholde reglerne beskrevet heri. 
Dette gør sig gældende for alle uanset 
fast- eller midlertidig ansættelse. 
Vores Code of Conduct gælder for alle 
førnævnte personer i alle lande som vi 
operer i. Ledere i UNIQA er særligt 
forpligtet til at agerer som 
rollemodeller og sikre at alle 
medarbejdere har kendskab til denne. 
Derudover skal de sikre, at regler er 
opdaterede og i overensstemmelse 
med Code of Conducten på eget 
område 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 GRUNDLAG 
 

Vores Code of Conduct bygger på de 
10 principper for ansvarlig forretnings 
-ledelse som omhandler menneske-
rettigheder, arbejdstagerrettigheder, 
anti-korruption og miljø. Vores Code 
of Conduct omfavner de emner, som 
har stor betydning for vores 
interessenter, samtidig med at den 
afspejler samfundets normer og 
værdier. 
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2 INDHOLD  

2.1 ANSVARLIGHED 
Hos UNIQA ønsker vi at vores kunder er trygge og tilfredse, og at vi kan skabe værdi for vores kunder. Derfor 

fremmer vi gennemsigtighed og ansvarlig forretningsadfærd. Det gør vi igennem høj moral og etik, samt at vi agerer i 

overensstemmelse med loven og vores egne regler.  

 

Det er vigtigt, at 
 

• Alle vores medarbejdere sættes ind i vores 
Code of Conduct og øvrige reglementer.  
 

• Alle interessekonflikter* skal håndteres vha. 
interne reglementer. Det kan være i forbindelse 
med håndtering af indkøb eller salg. 
 

• Alle vores medarbejdere og øvrige 
interessenter skal have mulighed for at melde 
eventuelle brud på reglementer til vores 
whistle-blower hot-linje. 
 

Det forventes, at  
 

• Alle vores medarbejder overholder og 
respektere vores Code of Conduct.  

 

• Vores medarbejdere og øvrige interessenter 
handler i UNIQAs interesse når de 
repræsenterer os udadtil. 
 

• Vores medarbejdere og øvrige interessenter 
IKKE tager del i eller er med til at påvirke 
beslutninger eller handlinger, som kan skabe 
tvivl om den pågældendes interesser. 
 

• Alle vores medarbejdere og øvrige 
interessenter behandler myndigheder med 
respekt og i overensstemmelse med UNIQAs 
regler 
 

• Alle vores medarbejdere og øvrige 
interessenter informerer deres leder, såfremt 
man har en idé om at der er en 
interessekonflikt, så leder kan hjælpe med at 
træffe rette beslutning. 
 

• Alle bekymringer omkring dårlig adfærd eller 
brud med reglement indberettes til nærmeste 
leder, eller whistleblower hot-linjen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Interessekonflikt - er konflikter, som kan opstå 

såfremt en medarbejders personlige eller private 

interesser er eller kan komme i konflikt med UNIQAs 

interesser. Det kan for eksempel være hvis 

medarbejderen varetager nogle opgaver, som 

konflikter med UNIQAs reglement eller interesse 

og/eller hvis UNIQAs interesse konflikter med kundens. 
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2.2 MEDARBEJDERE  
 
Vores succes er bundet til vores medarbejdere, og de er vores 

allervigtigste aktiv hos UNIQA. Derfor går vi op i at skabe et sundt og 

trygt arbejdsmiljø med fokus på den individuelles udvikling. På den 

måde er vi med til at engagere og motivere vores medarbejder til at 

udvikle sig både personligt og på jobbet. Hos UNIQA præsentere vi 

mangfoldighed og vi mener at diversitet og inklusion er to vigtige 

aspekter i at opnå succes. Det er vigtigt for os, at vi behandler alle lige 

uanset køn, alder, handicap, seksuel orientering, race, hudfarve, tro, 

politisk overbevisning, samt sociale eller etniske oprindelse.  

 
 

Det er vigtigt, at 
 

• Vi hos UNIQA værner om vores medarbejderes 
arbejdstagerrettigheder. 
 

• At der ikke diskrimineres på arbejdspladsen. 
 

• Alle vores medarbejdere har lige muligheder for ansættelse 
og forfremmelse. 
 

• Vi har en inkluderende kultur i virksomheden og at alle vores 
medarbejdere anerkender mangfoldighed og forskellighed.  
 

• Lovgivninger, overenskomster, fagforeningsfrihed, 
arbejdsvilkår og sikkerhed og sundhed bliver overholdt. 

 
Det forventes, at 
 

• Alle bidrager til den inkluderende kultur og til at fremme lige 
muligheder for alle medarbejdere 
 

• Alle er med til at sikre gode arbejdsforhold for alle kollegaer. 
 

• Der ikke forekommer diskrimination imellem medarbejderne. 
 

• At der ikke udelukkes eller ekskluderes nogle medarbejdere 
fra sociale aktiviteter på grund af forskelligheder. 
 

• Vores medarbejdere er opmærksomme på og arbejder på at 
mindske egne fordomme eller stereotyper på arbejdspladsen. 
 

• At vores medarbejder lytter til hinandens forskelligheder og 
bruger dem som en konkurrencedygtighed i de enkelte 
afdelinger. 
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2.3 LEDELSE  
Vi forventer af vores ledere i UNIQA, at de skal agere rollemodeler og agere forsvarligt og efterlever vores Code of 

Conduct. Det er vigtigt at vores ledere forstår at omsætte vores Code of Conduct til etisk og ansvarlig adfærd, både i 

udadtil i kunderelaterede aktiviteter og i sin daglige ledelse. 

 

Det er vigtigt, at  
 

• Vores ledere kender til, og lever op til de krav 
der stilles hos UNIQA. 
 

• Lederen agerer som rollemodel og dagligt 
repræsentere vores værdier.  
 

• Lederen er med til at sikre, at vores 
medarbejdere kender til, og lever op til vores 
Code of Conduct og vores øvrige reglementer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det forventes, at 
 

• Vores ledere har høj moral og etik. 
 

• Lederen er ansvarlig og retfærdig i hans eller 
hendes ledelse. 
 

• Lederen skal kunne forvalte UNIQAS ressourcer 
og midler på en ansvarlig måde.  
 

• Vores ledere kan sætte skarpe og præcise mål 
som støtter op om vores overordnede mål og 
strategi hos UNIQA. 
 

• Lederen agerer på overtrædelse af vores Code 
of Conduct og øvrige reglementer.  
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2.4 GOD FORRETNINGSETIK  
Hos UNIQA driver vi en ansvarlig og etisk virksomhed, og vi anerkender derfor vigtigheden af reglementer heraf, 

samt god forretningsskik for markedsføring, rådgivning og salg af legepladser, sportspladser, skole- og 

institutionsmøbler.  

 

Det er vigtigt, at  
 

• Vi hos UNIQA overholder reglerne for god 
forretningsskik.  
 

• Vores sælgere eller andre medarbejdere, som 
rådgiver kunder, kender til gældende lovgivning 
og god forretningsskik*.  
 

• Vores kundekoncepter og medarbejdere sikre, 
at der rådgives korrekt og etisk. 
 

• Vores materialer og policer til kunderne er 
opdaterede og i overensstemmelse med 
gældende lovgivning.  

Det forventes, at  
 

• Vores ansatte sætter sig ind i, og overholder 
UNIQAs værdier og god forretningsskik når de 
taler med kunder.  
 

• Vores ansatte kun anvender markedsførings- og 
produktmateriale, som er i overensstemmelse 
med UNIQAs interne retningslinjer.  
 

• Såfremt der opstår uoverensstemmelser med 
kunden, så håndteres disse på ærlig og redelig 
vis, i overensstemmelse med UNIQAs regler og 
værdier. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*God forretningsskik - betyder at, man handler og 

agerer redeligt og loyalt overfor alle interessenter. 

Blandt andet skal vores rådgivning og salg bygge på 

ærlig rådgivning for kundens bedste interesse, så 

kunden kan tage en redelig beslutning. Vi må ikke 

vildlede kunderne, og vi har en pligt til at oplyse 

dem korrekt. Vi ønsker nemlig en åben, respektfuld 

og tillidsfuld relation til vores kunder.  
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*De to forbud i konkurrenceloven er: 

1. Forbud mod konkurrencebegrænsede aftaler.  

 

2. Forbud mode misbrug af dominerende 

stilling.  

2.5 EFFEKTIV OG FRI KONKURRENCE  
 
Hos UNIQA er effektiv og fri konkurrence et vigtigt aspekt som kommer 

til glæde for os og vores kunder og øvrige forbrugere. Vi vil derfor sikre, 

at konkurrencelovgivningen overholdes på alle niveauer i firmaet.  

 
 

Det er vigtigt, at  
 

• Den gældende konkurrence-lovgivning 
overholdes. 
 

• Vores regler støtter op om de to forbud i 
konkurrenceloven. 
 

• Vores medarbejdere kender til, og bliver sat ind 
i konkurrenceret. 

 
Det forventes, at  
 

• Alle kender til, og sætter sig ind i UNIQAs 
interne regler på konkurrenceretsområdet. 
 

• Ingen drøfter priselementer eller andre 
forretningsbetingelser med vores konkurrenter.  
 

• Ingen indgår aftaler med konkurrenter om 
kunde- eller markedsopdeling  
 

• Ingen drøfter forretningsfølsomme oplysninger 
med konkurrenter.  
 

• Ingen fortæller konkurrenterne om 
brancheorganisationer, fagfora, arbejdsgrupper 
mv, 
da dette også indgår under 
konkurrencereglerne. 
 

• Alle indberetter tilfælde af, eller tvivl om 
tilfælde af strid mod konkurrencelovgivningen.  
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2.6 TAVSHEDSPLIGT, FØLSOMME OPLYSNINGER OG SIKKERHED 
Såfremt vi modtager eller sidder på fortrolige oplysninger om medarbejdere, kunder, samarbejdspartnere eller øvrige 

interessenter, så er det vigtigt for os at vi værner om disse. Vi har tavshedspligt som finansiel virksomhed, og det tager 

vi seriøst og forstår vigtigheden af. Derfor går vi op i at håndtere fortrolige og følsomme oplysninger på sikker og 

forsvarlig vis. 

 

Det er vigtigt, at  
 

• Vi overholder databeskyttelsesloven  
 

• Vi har en GDPR politik, som beskriver hvordan 
vi behandler kundeoplysninger, som er i 
overensstemmelse med databeskyttelsesloven.  
 

• Vi overholder branchekodeks for behandling af 
personlige oplysninger, herunder håndtering af 
svindelsager 
 

• Vi holder os opdateret på 
databeskyttelsesloven og underretter vores 
medarbejdere i takt med at der kommer nye 
regler.  
 

• Alle vores computere, dokumentarkiver, lokaler 
og it-systemer er sikrede. 
 

• Vi har specifikke retningslinjer, som beskriver 
hvornår samtykke til behandling af kunders 
oplysninger indhentes.  
 

• Vi er etiske og transparente i vores håndtering 
af kunders data. 
 

• Vi lever op til branchens dataetiske principper. 
 

• Vi har tavshedspligt/-fortroligheds aftaler med 
medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere.  
 

Det forventes, at 
 

• Alle kender til og sætter sig ind i UNIQAs regler 
for brug af kundeoplysninger.  
 

• Alle UNIQAs ansatte og samarbejdspartnere 
ikke indhenter, registrere, bruger eller 
videregiver oplysninger eller data, hvor det er 
unødvendigt og irrelevant.  
 

• Oplysninger kun indhentes, registreres, bruges 
eller videregives på lovligt grundlag. 
 

•  Alle UNIQAs ansatte og samarbejdspartnere 
overholder vores tavshedspligt i forhold til 
fortrolige/følsomme oplysninger. 
 

• Ingen videregiver intern viden omkring handler, 
potentielle samarbejdspartnere eller andet 
fortroligt.  
 

• Såfremt der opstår tvivl om hvordan 
oplysninger skal håndteres, så skal man 
kontakte sin tætteste leder. 

 

 

  

 

 

 

 

*Intern viden – er specifik viden eller oplysninger, 

om UNIQA, som ikke er offentliggjort.  
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2.7 ØKONOMISK KRIMINALITET  
 

Hos UNIQA er vi i mod, og tager aktivt afstand fra alle former for økonomisk kriminalitet. Herunder mener vi blandt 

andet hvidvask, terrorfinansiering og korruption. Derudover tager UNIQA afstand fra uregistreret arbejdskraft og det 

angår også for vores leverandører og samarbejdspartnere.  

 

Det er vigtigt, at  
 

• Vores ansatte og samarbejdspartnere kender til 
UNIQAs holdning og reglement i forhold til 
hvidvaskning, terror finansiering, 
skatteunddragelse, bestikkelse og finansielle 
sanktioner. 
  

• UNIQA kender til og overholder 
antikorruptions-lovgivningen. 
 

• Alle gaver, sponsorater og andet form for 
repræsentation ikke bruges til usømmelig 
manipulation eller indflydelse på 
samarbejdspartnere og kunder. 
 

• Vores ansatte ikke bliver påvirket og træffer 
beslutninger påvirket af usømmelig modtagelse 
af gaver mm. fra samarbejdspartnere og 
kunder.  
 

• Vores leverandører og samarbejdspartnere 
kender til vores holdning og reglement i forhold 
til uregistreret arbejdskraft. 

Det forventes, at 
 

• Alle overholder og sætter sig ind i UNIQAs 
regler om repræsentation af virksomheden, 
rejser, gaver og sponsorater. 
 

• Alle ansatte er med til at modvirke korruption. 
Herunder afslår modtagelse af nogen former 
for gaver, som påvirker deres beslutninger. 
 

• Alle ansatte afstår fra bestikkelse, uanset 
størrelse af beløb.  
 

• Alle ansatte afstår fra at give sponsorater eller 
andre former for gaver, medmindre det er i 
overensstemmelse med reglerne for dette. 

 

• Alle ansatte melder mistænksomme 
transaktioner til ledelsen, som kan have 
karakter af hvidvask, terrorfinansiering, brud på 
finansielle sanktioner eller terrorfinansiering. 
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2.8 MENNESKERETTIGHEDER  
Som en del af vores medlemskab til FNs Global Compact og vores forpligtigelser til de 10 principper, er vi dedikerede 

til at fremme og respektere menneskerettigheder, som vi har en påvirkning på. Vi har blandt andet en indflydelse på 

medarbejder arbejdsforhold og sikkerhed både i egen forretning og i vores værdikæde. Vi vil hos UNIQA ikke være 

årsag til brud på menneskerettigheder og vi har nul tolerance overfor børnearbejde, tvangsarbejde og 

menneskehandel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er vigtigt, at  
 

• Vi respekterer og fremmer menneskerettigheder uden at diskriminere.  
 

• Vi tager ansvar for at respekterer og fremme menneskerettigheder ud over vores egen 
forretning. 
 

• Vi forebygger alle situationer hvor der er risiko for brud på menneskerettigheder i egen 
forretning.  
 

• UNIQA ikke tolerer nogen form for børnearbejde, tvangsarbejde og/eller menneskehandel.  
 

Det forventes, at 
 

• Alle medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere behandles ens, uanset køn, alder, 
seksualitet, religion, handicap, hudfarve, race, politisk overbevisning eller nationale-, 
sociale- eller etniske oprindelse. 
 

• Alle ansatte og samarbejdspartnere giver til kende hvis de har mistanke om brud på 
menneskerettighederne i UNIQAs forretning og værdikæde. Dette kan blandt andet melde 
på vores whistleblower hot-linje*.  

*Whistleblower hot-linjen – whistleblower hot-linjen 

er en anonym platform hvor både interne og eksterne 

interessenter kan melde eventuelle overtrædelse af 

regler, love eller arbejdsrelateret chikane. 
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2.9 KLIMA OG MILJØ  
Hos UNIQA er vi dedikeret til at bidrage til den bæredygtige udvikling og det gør vi igennem vores forskellige 

strategiske tiltag. Klimaet og miljøet ligger centralt hos UNIQA og vi forsøger konstant at forbedre os både internt og 

i vores værdikæde. Vores forpligtigelse til at passe på klimaet er yderligere bekræftet igennem vores medlemskab af 

FN Global Compact og de 10 principper, herunder klima- og miljø. 

 

Det er vigtigt, at  
 

• Vi konstant arbejder på at reducere UNIQAs 
energiforbrug, CO2-udledning og 
affaldsgenerering. 
 

• Der tages hensyn til klima og miljø i vores 
indkøbsprocessor. 
 

• Vi fremmer hensyntagende til klima og miljø 
blandt vores leverandører og 
samarbejdspartnere.  
 

• Vi konstant bestræber os på at reducere vores 
klimaaftryk i forbindelse med produktion, 
indkøb, levering og montering. 
 

• UNIQA bidrager til at reducere den negative 
indflydelse på klimaet og miljøet igennem vores 
bæredygtige produkter og løsninger. 
 

• vi overholder gældende lovgivning og krav 
angående miljø og klima i de lande, vi opererer 
i. 

Det forventes, at 
 

• alle UNIQAs ansatte bidrager til at reducere 
vores energiforbrug i hverdagen, på vores 
kontorer. 
 

• Vores ansatte følger retningslinjerne for 
energibesparelse, affaldssortering, transport 
etc. 

 

• Ansatte, kunder, leverandører og øvrige 
samarbejdspartnere opfordres til at tage 
hensyn til klima og miljøet. 

 

• Bæredygtige løsninger til hensyn for klima og 
miljø bliver inkluderet i dialoger og aftaler med 
kunder, leverandører og samarbejdspartner. 
 

• indtænker hensyn til miljø og klima i 
produktudvikling. 
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2.10 LEVERANDØRER OG SAMARBEJDSPARTNERE  
UNIQA behandler sine leverandører og samarbejdspartnere med 

retfærdighed, oprigtighed og respekt. Vi sikrer at vores 

forretningsmetoder er etiske og ansvarlige og vi arbejder konstant med at 

fremme både sociale og miljømæssige forbedringer. Det er derfor vigtigt 

for os at vores samarbejdspartnere og leverandører deler disse værdier 

med os. 

 

Det er vigtigt, at  
 

• Vores samarbejdspartnere og leverandører har 
samme høje standarder for integritet, etik og 
moral som os. 
 

• Vores samarbejdspartnere og leverandører 
overholder gældende lovgivninger og reglementer 
for leverandører.  
 

• UNIQA undgår interessekonflikter med vores 
leverandører og samarbejdspartnere.  
 

• Vi hjælper, og engagere os i vores eksisterende 
leverandører og samarbejdspartnere og fremmer 
positive sociale og miljømæssige forbedringer. 

Det forventes, at 
 

• Der tages stilling til bæredygtighed i alle 
indkøbsaktiviteter. 
 

• Vi konstant arbejder og forbedre os på 
bærdygtighedsagendaen sammen med vores 
leverandører og samarbejdspartnere. 
 

•  UNIQAs leverandører og samarbejdspartnere lever 

op til vores krav. 

 

• Vores ansatte udtrykker sig om eventuelle 
bekymringer eller mistanke om brud på love og 
reglementer. 
 

• Vores leverandører og samarbejdspartnere er med 

til at bidrage til en aktiv dialog om mulige sociale 

og miljømæssige forbedringer samt 

samfundsansvar. 
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3 EFTERLEVELSE OG KONSEKVENSER 

3.1 INDBERETNING 

Vi værner om vores værdier i UNIQA, og det er vigtigt for os at vores reglementer bliver overholdt. Derfor 

opfordrer vi både vores medarbejdere, samarbejdspartnere og leverandører til at berette, inden for ordens 

rammer, om eventuelle brud på lovgivning eller strid i mod vores Code of Conduct igennem vores Whistleblower 

hot-linje. Disse indberetninger er anonyme såfremt man ønsker det. Henvendelserne modtages af UNIQAs CEO og 

derfra vil de blive taget seriøst og undersøgt grundigt.  

3.2 OVERTRÆDELSE 

Overtrædelse af UNIQAs Code of Conduct og øvrige reglementer som kan påføre UNIQA og vores ansatte straffe 

og/eller erstatningsretligt ansvar og skade vores omdømme kan få konsekvenser for ansættelsesforholdet. Dette 

kan medvirke til konsekvenser såsom advarsler, opsigelse eller øjebliklig suspendering alt efter overtrædelsens 

karakter.  

3.3 UDDANNELSE 
Alle nyansatte medarbejdere hos UNIQA skal læse og sætte sig ind i vores Code of Conduct. Derudover opfordrer 

vi vores ansatte til at gennemgå vores Code of Conduct én gang årligt, for at få den genopfrisket. Ved rettelser 

eller tilføjelser, vil vores ansatte blive bedt om at læse den, og sætte sig ind i den på ny. 

3.4 VEDLIGEHOLDELSE 
UNIQAs Code of Conduct revideres én gang årligt og opdateres hvis nødvendigt. Rettelser og tilføjelser godkendes 

af direktionen. De forskellige afdelinger i UNIQA er ansvarlige for at overholde de respektive dele af kodekset, som 

berører deres arbejdsgang. De respektive afdelinger opfordres til at komme med nye input til den årlige 

gennemgang, som de mener bør tilføjes.  


