Moreel Ethische Verklaring
Op grond van principe 3.2.3 van de Governance Principes1 van het Verbond van
Verzekeraars dient ieder lid van de Raad van Bestuur van een verzekeraar een moreel
ethische verklaring te ondertekenen waarin hij of zij verklaart zijn of haar functie op een
zorgvuldige, deskundige en integere manier uitvoeren met inachtneming van de van
toepassing zijnde wet- en regelgeving, codes en reglementen.
De tekst van de moreel ethische verklaring dient openbaar te worden gemaakt en te worden
gepubliceerd op de website van de verzekeraar en dient een leidraad te vormen voor het
handelen van de medewerkers van de verzekeraar.
In de hoedanigheid van lid van de Raad van Bestuur van Achmea BV (‘Achmea’) verklaar ik
hierbij het navolgende:
‘Ik verklaar dat ik mijn functie als bestuurder van Achmea integer en zorgvuldig zal
uitoefenen. Ik zal een zorgvuldige afweging maken tussen alle belangen die bij de Achmea
Groep betrokken zijn, te weten die van de klanten, de aandeelhouders, de werknemers en
distributiepartners. Ik stel in die afweging het belang van de klant centraal en zal mij ervoor
inspannen dat de Achmea Groep haar klanten zo goed mogelijk informeert.
Ik zal mij gedragen naar de wet- en regelgeving, de reglementen en de gedragscodes die op
mij als bestuurder van Achmea van toepassing zijn. Ik zal geheim houden hetgeen mij als
zodanig is toevertrouwd, tenzij er een andersluidende verplichting op mij rust die voortvloeit
uit van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Ik zal geen misbruik maken van mijn kennis. Ik
zal mij voor de onderwerpen die de Achmea Groep aangaan open en toetsbaar opstellen
voor zover dit in overeenstemming is met een juiste vervulling van mijn taak als bestuurder.
In mijn hoedanigheid van bestuurder van Achmea ben ik mij bewust van de voor de Achmea
Groep relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen en de rol die een verzekeraar
vervult in de samenleving. Ik zal mij ertoe inspannen om het vertrouwen van klanten in het
verzekerings en/of bankwezen in het algemeen en de Achmea Groep in het bijzonder te
behouden en te bevorderen. Ik zal daarbij een positieve bijdrage leveren aan het in ere
houden van het beroep van verzekeraar en/of bankier.’
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