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Ánægðustu viðskiptavinirnir
Sjóvá var efst í Íslensku ánægjuvoginni 2022 en niðurstöður hennar voru kynntar í byrjun árs 2023. Samkvæmt þeim eru viðskiptavinir Sjóvá

marktækt ánægðari en viðskiptavinir annarra íslenskra tryggingafélaga en þetta er 6. árið í röð sem við erum efst í ánægjuvoginni.

Við höfum um árabil unnið markvisst að því að auka ánægju viðskiptavina okkar með því að veita framúrskarandi þjónustu á öllum sviðum,

hvort sem það er til einstaklinga eða fyrirtækja, við sölu, ráðgjöf eða tjónaþjónustu. Það er okkur því mikið gleðiefni að sú vinna skuli skila sér

enn á ný í aukinni ánægju viðskiptavina. Það er okkur hvatning  til að halda áfram að gera enn betur.

Það eru Stjórnvísi og Prósent sem standa að Íslensku ánægjuvoginni en Prósent sér um framkvæmd mælinga. Sjá nánar á vef Stjórnvísi.

Útgáfudagur: 7. mars 2023
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undir ánægju viðskiptavina. Afkoma af fjárfestingastarfsemi

var vel ásættanleg miðað við aðstæður í hagkerfinu.
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Ávarp forstjóra og stjórnarformanns

Rekstur Sjóvár var með ágætum á árinu 2022. Árið einkenndist af sterkum
grunnrekstri og vel ásættanlegri afkomu af fjárfestingastarfsemi miðað við
aðstæður í hagkerfinu.

Sterkur grunnrekstur
Heildar hagnaður ársins nam 2.723 m.kr. og var samsett hlutfall 95,8% á árinu samanborið við 90,9% árið áður.

Afkoma ársins 2022 af vátryggingarekstri fyrir skatta nam 1.930 m.kr., og nam afkoma af fjárfestingastarfsemi 1.232 m.kr. fyrir skatta og var hún

betri en vænta mátti þegar litið er til þróunar markaða almennt. Ávöxtunarkrafa skuldabréfa hækkaði og gengi hlutabréfa lækkaði. Jákvæð afkoma

skýrist fyrst og fremst af virðisaukningu óskráðra hlutabréfa.

Iðgjaldavöxtur nam um 11% á árinu og námu iðgjöld ársins 26.533 m.kr. samanborið við 23.953 m.kr. árið áður og vöxtur eigin iðgjalda var

9,8%. Styður sterk staða og ímynd félagsins við vöxtinn auk þess sem aukin umsvif í atvinnulífinu, einkum í ferðaþjónustunni, birtast í auknum ið-

gjöldum. Samhliða auknum umsvifum er tjónakostnaður að aukast eftir að hafa dregist saman á árunum 2020-2021, aðallega vegna heimsfarald-

urs. Eigin tjón ársins hækkuðu um 19,1% milli ára, námu 19.423 m.kr. á árinu 2022 samanborið við 16.307 árið 2021. Tjónahlutfall ársins var 75,9%

samanborið við 69,1% árið á undan. Þessi tjónavöxtur skýrist að hluta til af því að samanburðarárið á undan var hagfellt þar sem umsvif í samfé-

laginu voru minni af ástæðum sem áður hafa verið raktar.

Afkoma af vátryggingastarfsemi fyrir árið 2022 var í takt við útgefnar horfur fyrir árið og verður að teljast afar góð þegar haft er í huga að í maí

ráðstafaði Sjóvá, eitt tryggingafélaga, um 600 m.kr. til viðskiptavina á einstaklingsmarkaði í formi endurgreiðslu. Endurgreiðslan samsvarar fjár-

hæð eins mánaðar iðgjaldi lögboðinna ökutækjatrygginga. Þetta er í annað sinn sem Sjóvá ráðstafar fjármunum til viðskiptavina með þessum

hætti. Ráðstöfunin hefur mælst afar vel fyrir hjá viðskiptavinum sem og öðrum og leitt af sér ný viðskipti og aukna tryggð núverandi viðskiptavina.

Það ásamt áherslu okkar á afburða þjónustu um allt land hefur átt sinn þátt í því að afkoma af vátryggingastarfseminni er mjög góð þrátt fyrir að

meðalhagnaði eins ársfjórðungs hafi verið ráðstafað beint til viðskiptavina í formi endurgreiðslu. Þá fengu rúmlega 31 þúsund tjónlausir viðskipta-

vinir okkar samtals 808 milljónir króna með Stofn-endurgreiðslu á árinu. Var það 28. árið í röð sem við endurgreiðum tjónlausum viðskiptavinum í

Stofni hluta iðgjalda sinna, en Sjóvá er eina tryggingafélagið á íslenskum markaði sem gerir slíkt.

Traust viðskipti og ánægðir viðskiptavinir
Reksturinn til lengri tíma hefur almennt einkennst af góðum iðgjaldavexti umfram vöxt eigin tjóna og er það í samræmi við stefnu félagsins um

viðunandi arðsemi af vátryggingarekstrinum. Vátryggingareksturinn hefur allt frá öðrum ársfjórðungi 2016 skilað jákvæðri afkomu. Við erum stolt

af þeim árangri en hann byggir á fjölþættum aðgerðum sem snúa að iðgjaldasetningu, áhættumati, forvörnum, aukinni sölu og góðu samtali við

okkar viðskiptavini. Stjórnendur hafa lagt ríka áherslu á heilbrigðan grunnrekstur allt frá því að félagið var skráð á hlutabréfamarkað. Góður ið-

gjaldavöxtur hefur verið bæði á einstaklings- og fyrirtækjamarkaði og í nær öllum vátryggingaflokkum. Rekstrarniðurstaðan telst því sterk og er

ánægjulegt að vöxtur iðgjalda á fyrirtækjamarkaði, sér í lagi í ferðaþjónustu, hafi tekið við sér eftir samdrátt vegna áhrifa heimsfaraldurs. Í gegn um

heimsfaraldurinn lögðum við okkur fram um að meta aðlaga vátryggingavernd fyrirtækja í viðskiptum og vinna með þeim að lausnum á áskorun-

um þeirra. Við finnum fyrir ánægju með hvernig við komum til móts við viðskiptavini við þær krefjandi aðstæður sem uppi voru, bæði á fyrirtækja-

markaði, sem og á einstaklingsmarkaði.

Sjóvá mældist efst tryggingafélaga í Íslensku ánægjuvoginni 2022, sjötta árið í röð, en ánægjuvogin mælir hversu ánægðir viðskiptavinir eru með

þjónustu fyrirtækja í ýmsum atvinnugreinum. Marktækur munur mældist á milli Sjóvá og annarra tryggingafélaga auk þess sem ánægjan við-

skiptavina mælist sú mesta meðal fjármálafyrirtækja. Við erum afar þakklát fyrir að okkar viðskiptavinir séu þeir ánægðustu á tryggingamarkaði.

Framúrskarandi þjónusta hefur um árabil verið okkar leiðarljós, hvort sem þjónustan er veitt með stafrænum lausnum eða með beinum samskipt-

um í útibúum okkar um land allt.

Það er jafnframt okkar sannfæring að ánægt starfsfólk sé forsenda þess að vera þjónustufyrirtæki í fremstu röð og leggjum við ríka áherslu á að

hlúa að mannauði okkar og að viðhalda góðri fyrirtækjamenningu. Við erum stolt af því að hafa á árinu fengið viðurkenningu FKA og Jafnvægis-

vogarinnar sem veitt er þeim fyrirtækjum sem þykja skara fram úr í jafnréttismálum. Á öðrum ársfjórðungi hlaut Sjóvá nafnbótina Fyrirtæki ársins í

árlegri starfsánægjukönnun VR, sem er stærsta vinnumarkaðskönnunin sem framkvæmd er á Íslandi. Þetta er fimmta árið í röð sem Sjóvá hlýtur

þessa nafnbót. Hún er okkur mikils virði og staðfestir góða vinnustaðamenningu og ánægju starfsmanna. Sjóvá skorar hæst allra stórra fyrirtækja á

undirþáttunum ánægja og stolt ásamt jafnrétti. Við erum afar þakklát fyrir þessa eftirsóknarverðu nafnbót.

Stefnumótun og stafrænar lausnir
Á árinu var unnið að stefnumótun til framtíðar með því að huga að langtímamarkmiðum starfseminnar og endurstilla kúrsinn. Allt er rekstrarum-

hverfið breytingum háð og þarf þjónustan því að vera í sífelldri mótun til að taka mið af þörfum, væntingum og vilja viðskiptavina og þeim breyt-

ingum sem verða á samfélaginu. Stefnumið hafa nú verið endurnýjuð, nýjar og metnaðarfullar áherslur og markmið verið sett fram, enda þótt allir

byggi þessir þættir áfram á sama grunni og áður. Áhersla okkar er sem fyrr á að veita framúrskarandi þjónustu og tryggja að þjónustan sé aðgengi-

leg. Frumkvæði að samskiptum og fagleg ráðgjöf styðja okkur enn betur í þeirri vegferð. Regluleg yfirferð vátryggingaverndar viðskiptavina tryggir

að þeir séu rétt tryggðir, þekki tryggingaverndina og séu vel upplýstir um stöðu sína ef til tjóns kemur. Við endurskoðum einnig reglulega vörufram-

boð, tryggingavernd og skilmála og höfum breytt mörgum skilmálum á síðustu tveimur árum þannig að tryggingavernd viðskiptavina eykst án

þess að iðgjöld þeirra hafi hækkað.

Við viljum vera til staðar og mæta viðskiptavinum á þeim vettvangi sem þeir kjósa. Við höfum því talið mikilvægt að styrkja stafrænar þjónustu-

lausnir og leggjum áfram áherslu á mannlega mýkt þar sem við á. Á árinu 2022 litu dagsins ljós ýmsar nýjungar á sviði stafrænnar þjónustu sem

hefur verið afar vel tekið. Innleiðing fleiri rafrænna tjónstilkynninga hefur einfaldað viðskiptavinum ferlið til muna og rafrænn fyrirtækjaráðgjafi er

að sanna gildi sitt en honum var meðal annars ætlað að koma til móts við þarfir einyrkja og lítilla og meðalstórra fyrirtækja sem fá með einföldum

hætti ráðgjöf um tryggingaþörf og valkosti fyrir þeirra rekstur.

Forvarnir í forgrunni
Sjóvá hefur um árabil unnið að forvörnum enda öllum til heilla að fyrirbyggja tjón og að stuðla að góðu og öruggu samfélagi. Forvarnaverkefni árs-

ins 2022 voru líkt og áður afar fjölbreytt en byggja í grunninn öll á samstarfi og miðlun upplýsinga. Birtar voru greinar í fjölmiðlum, sendir voru

markpóstar og þrír nýir þættir birtust í Sjóvá spjallinu á árinu, gefnir voru út bæklingar og forvarnamyndbönd birt á sjova.is.

Við lögðum sem fyrr áherslu á gott samstarf við fyrirtæki í viðskiptum um forvarnir og öryggismenningu og eru áhættuskoðanir, heimsóknir og

fræðslufundir mikilvægir þættir forvarna hjá okkur. Helstu áskoranir okkar og tækifæri til framtíðar felast í að vinna þétt í öflugu samstarfi með við-

skiptavinum okkar í þeim tilgangi að fækka tjónum.

Mörg forvarnarverkefni eru unnin í samstarfi við ýmsa góða aðila og félagið styrkir fjölbreytt félagasamtök sem vinna af krafti að forvörnum. Á ár-

inu var stærsti viðburðurinn afhending fyrsta björgunarskips Slysavarnafélagsins Landsbjargar en það kom til landsins í september. Þetta er fyrsta

skipið af þrettán og var það afhent í Vestmannaeyjum við hátíðlega athöfn. Við erum stolt og ánægð að hafa styrkt Landsbjörg um 142,5 m.kr. til

kaupa á fyrstu þremur skipunum og að geta unnið með Landsbjörgu að brautargengi þessa stóra og mikilvæga verkefnis. Sjóvá hefur verið aðal-

bakhjarl Landsbjargar um áratuga skeið og átt afar traust og gott samstarf við samtökin og er okkur því sérstakt ánægjuefni að styðja við þeirra

mikilvæga starf með þessum hætti og sinna um leið samfélagslegri ábyrgð okkar.

Umhverfisframtak ársins
Sjóvá hlaut á árinu verðlaunin Umhverfisframtak ársins 2022 frá Samtökum Atvinnulífsins fyrir að huga vel að umhverfisáhrifum í starfsemi fyrir-

tækisins. Viðurkenningin laut annars vegar að notkun fjarskoðunarlausnarinnar Innsýnar þar sem hægt er að skoða, leiðbeina og jafnvel afgreiða

tjón í gegnum farsíma tjónþola. Eins og nærri má geta sparar þetta tíma og getur dregið úr umfangi tjóns auk þess sem hundruðir ekinna kílómetra

sparast. Einnig var veitt viðurkenning fyrir átak í fræðslu um notkun framrúðuplástra sem eykur möguleika á að hægt sé að gera við framrúður í bíl-

um í stað þess að skipta þeim út. Við þetta sparast miklir fjármunir sem viðskiptavinir og samfélagið njóta góðs af og ekki síður umhverfið enda

koma viðgerðir í veg fyrir mikla sóun. Við viljum halda áfram á þeirri braut að nýta þau tækifæri sem við höfum til að bæta þjónustu okkar við við-

skiptavini um leið og við hugum að umhverfinu og hagsmunum samfélagsins alls. Þetta fer yfirleitt vel saman, líkt og framrúðuplástursverkefnið og

fjarskoðunarlausnin Innsýn sanna. Við lítum á þessa viðurkenningu til okkar sem hvatningu til að halda áfram af krafti á þessari braut.

Argreiðslustefna og fjárhagslegur styrkur
Allt frá skráningu félagsins á markað hefur það verið stefna stjórnar að Sjóvá sé arðgreiðslufélag og að a.m.k. 50% af hagnaði hvers árs sé greiddur

út í arð til hluthafa, að teknu tilliti til gjaldþols félagsins. Stjórn mun leggja til við aðalfund að greiða út arð sem nemur 1,61 kr. á hlut fyrir rekstrarár-

ið 2022 eða um 1.900 milljónir króna sem verður greiddur út síðar í mánuðinum ef tillagan fær brautargengi. Félagið er fjárhagslega sterkt með

gjaldþolshlutfall 1,41 eftir fyrirhugaða arðgreiðslu og tilkynnt endurkaup, sem er vel innan áhættuviðmiða stjórnar. Eiginfjárhlutfall eftir fyrirhugaða

arðgreiðslu er 28,6% og fjárhagsstaða félagsins traust og félagið eftir sem áður fært um að standa þétt við bakið á viðskiptavinum og mæta ófyrir-

séðum áföllum í rekstri.

Í árslok 2022 voru hluthafar 1.265 en þeir voru 1.295 í ársbyrjun og fækkaði þeim því um 30 á árinu. 52,3% hlutafjár eru í eigu lífeyrissjóða, 35,7%

í eigu einstaklinga og fyrirtækja, 4,7% í eigu innlendra verðbréfasjóða, 1,2% í eigu fjármálafyrirtækja, 3,1% í eigu erlendra verðbréfasjóða og 3,0%

eigin hlutir.

Á aðalfundi félagsins árið 2022 var samþykkt heimild stjórnar til að kaupa eigin hluti með framkvæmd endurkaupaáætlunar. Keyptir hafa verið

49,4 milljón eigin hlutir á árinu 2022. Þar af keypti félagið 27,1 millj. hluti á árinu á grundvelli heimildar sem samþykkt var á aðalfundi 2021. Til-

gangur endurkaupanna er að lækka útgefið hlutafé. Hlutafé samkvæmt efnahagsreikningi eftir kaup eigin hluta er 1.178 millj. kr.

Stjórn mun leita eftir nýrri heimild aðalfundar fyrir kaupum á eigin hlutum með framkvæmd endurkaupaáætlunar á árinu 2023 líkt og undanfarin

ár. Markmið með endurkaupaáætlun er líkt og áður að lækka hlutafé félagsins og stuðla að hagkvæmri fjámagnsskipan.

Sá góði árangur sem við náðum í rekstri á árinu 2022 liggur fyrst og fremst í þeim mannauði sem við hjá Sjóvá búum yfir og leggjum okkur fram

um að hlúa að og ekki síður fyrirtækjamenningunni sem er með þeim hætti að eftir er tekið. Stjórn og framkvæmdastjórn félagsins vill þakka

starfsmönnum félagsins fyrir frábæra frammistöðu og metnað til að gera vel í starfi og þjónustu við viðskiptavini. Við þökkum viðskiptavinum

tryggð við félagið og samfylgdina á árinu 2022.
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Vátryggingastarfsemi 2022 2021 2020 2019 2018 2017

Iðgjöld tímabilsins 26.533 23.953 20.831 20.633 18.165 16.383

Hluti endurtryggjenda í iðgjaldatekjum -1.364 -1.025 -1.015 -932 -947 -845

Eigin iðgjöld 25.169 22.928 19.817 19.701 17.218 15.539

Fjárfestingatekjur af vátryggingarekstri* 675 223 175 441 1.165 1.062

Aðrar tekjur 300 242 218 204 105 73

Heildartekjur af vátryggingarekstri* 26.144 23.392 20.209 20.345 18.489 16.674

Tjón tímabilsins* -20.137 -16.556 -14.720 -14.433 -14.085 -12.160

Hluti endurtryggjenda í tjónum tímabilsins 713 249 496 377 998 259

Eigin tjón* -19.423 -16.307 -14.223 -14.056 -13.087 -11.901

Rekstrarkostnaður af vátryggingarekstri -4.791 -4.568 -4.018 -3.918 -3.770 -3.614

Heildargjöld af vátryggingarekstri* -24.214 -20.875 -18.242 -17.973 -16.858 -15.515

Hagnaður af vátryggingarekstri* 1.930 2.517  1.968 2.370 1.631 1.158

Fjárfestingastarfsemi

Fjárfestingatekjur af fjárfestingarstarfsemi* 1.520 8.161 5.099 3.200 -346 1.202

Tæknilegar vaxta- og gengisbreytingar vátryggingaskuldar* 143 99 -678 -805 - -

Rekstrarkostnaður af fjárfestingastarfsemi -431 -431 -461 -355 -333 -275

Hagnaður af fjárfestingastarfsemi* 1.232 7.830  3.960 2.040 -679 927

Hagnaður fyrir tekjuskatt 3.161 10.347  5.928 4.410 952 2.085

Tekjuskattur -438 -778 -608 -557 -300 -339

Heildarhagnaður tímabilsins 2.723 9.570  5.320 3.853 652 1.746

Eigið fé 21.507 24.339 21.364 16.294 13.827 15.206

Vátryggingaskuld 37.866 33.341 29.867 27.599 24.738 22.469

Aðrar skuldir 9.197 10.176 8.031 7.091 5.630 5.689

Eigið fé og skuldir samtals 68.570 67.856 59.261 50.984 44.195 43.365

Tjónahlutfall* 75,9% 69,1% 70,7% 70,0% 77,5% 74,2%

Eigið tjónahlutfall* 77,2% 71,1% 71,8% 71,3% 76,0% 76,6%

Kostnaðarhlutfall 18,1% 19,1% 19,3% 19,0% 20,8% 22,1%

Endurtryggingahlutfall 1,8% 2,7% 2,0% 2,2% -0,9% 3,1%

Samsett hlutfall* 95,8% 90,9% 92,0% 91,2% 97,4% 99,4%

Eigin vátryggingaskuld / eigin iðgjöld 145,9% 141,6% 144,7% 133,7% 135,3% 139,7%

Eigin tjónaskuld / eigin iðgjöld 103,8% 99,6% 101,5% 93,6% 94,2% 98,8%

Eiginfjárhlutfall 31,4% 35,9% 36,0% 32,0% 31,3% 35,1%

Ávöxtun eigin fjár 11,9% 41,9% 28,3% 25,6% 4,5% 10,2%

Eiginfjárgrunnur 21.687 24.672 21.770 16.783 14.093 15.100

Gjaldþolskrafa 13.902 14.398 11.424 10.029 9.014 9.206

Gjaldþolshlutfall fyrir arð 1,56 1,71 1,91 1,67 1,56 1,64

Gjaldþolshlutfall eftir arð 1,41 1,41 1,67 1,67 1,49 1,48

*Samanburðarfjárhæðum fyrir árið 2019 hefur verið breytt í samræmi við leiðbeinandi tilmæli FME SÍ nr. 1/2020

Fjárfestingar, ávöxtun og markaðsaðstæður
Ávöxtun eignasafnsins var 3,5% en verðbólga yfir árið var 9,9% og raunávöxtun því neikvæð um 5,8%. Í ljósi markaðsaðstæðna verður þetta að

teljast ásættanlegt en vísitölur bæði hlutabréfa og skuldabréfa lækkuðu á árinu, Úrvalsvísitala hlutabéfa um 26,5%, Ríkisskuldabréfavísitala Kviku

um 2,7% og Skuldabréfavísitala Kviku um 1,0%.

Fjárfestingatekjur af eignum í stýringu námu 1.698 m.kr., stærsta framlagið til þeirra var af óskráðum hlutabréfum eða 1.494 m.kr. Ávöxtun á

eignasafn óskráðra hlutabréfa nam 51,7% á árinu og skýrist fyrst og fremst af virðisaukningu tveggja hlutabréfa, annars vegar Ölgerðarinnar sem

var skráð í Kauphöllina um mitt ár og hins vegar Kerecis í kjölfar hlutafjárútboðs sem leitt var af stórum dönskum fjárfesti.

Afkoman af ríkisskuldabréfum var jákvæð um 198 m.kr. eða 1,4%. Í lok ársins 2021 og á árinu 2022 minnkaði Sjóvá verulega vaxtanæmni skulda-

bréfasafnsins með sölu á löngum bréfum og kaupum á stuttum og jók verðtryggingarhlutfallið. Önnur skuldabréf skiluðu 491 m.kr. eða 2,9% en

sömu stefnu um stuttan líftíma og hátt verðtryggingarhlutfall var fylgt þar.

Afkoma af skráðum hlutabréfum var 519 m.kr. tap sem var neikvæð ávöxtun upp á 3,6% sem er mjög gott miðað við þróun markaða. Einnig þarf

að hafa í huga að ávöxtun á hlutabréfum á undangengnum árum hefur verið mjög há og því varla óvænt að það komi slakt ár.

Nú lítur út fyrir að hagvöxtur hafi verið 7,1% á árinu 2022 og þensla hafi verið mikil. Verðbólga yfir árið var 9,9% og Seðlabankinn mætti því með

að hækka stýrivexti um fjögur prósentustig. Gengi krónunnar veiktist um 2,6% gagnvart evru á árinu en raungengið styrktist um 3%. Ljóst er að ís-

lenska hagkerfisins, eins og reyndar heimskerfisins alls, bíða miklar áskoranir vegna aukinnar verðbólgu á árinu 2023.

Fjárfestingarstefna og reglur um eignastýringu eru settar skv. lögum og reglum um vátryggingastarfsemi og fjárfestingarstarfsemi vátryggingafé-

laga. Reglunum er ætlað að styðja við og tryggja að fjárfestingar félagsins séu varfærnar og ábyrgar og að ákvarðanir um þær séu faglegar. Sett

hefur verið stefna um ábyrgar fjárfestingar sem ætlað er að samþætta markmið fjárfestingarstefnu og stefnu félagsins um sjálfbærni og samfé-

lagsábyrgð.

Íslenska  Um okkur  Fjárfestar  Ársskýrsla 2022  Ársreikningur
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 Útibú

Alla virka daga
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Ársreikningur og fjármál
Hér má finna samanburð á lykiltölum úr rekstri Sjóvár undan-

farin ár. Allar fjárhæðir eru í milljónum króna.
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Framúrskarandi þjónusta Einstaklingar Fyrirtæki Tjónaþjónusta Hlutverk og framtíðarsýn

Framúrskarandi þjónusta
Líkt og undanfarin ár lögðum við ríka áherslu á að veita viðskiptavinum okkar framúrskarandi þjónustu, einstaklingum jafnt sem fyrirtækjum, hvort

sem það var við sölu trygginga og ráðgjöf eða þjónustu vegna tjóna. Þessar áherslur hafa sannarlega skilað árangri eins og niðurstöður Íslensku

ánægjuvogarinnar sýna. Árið 2022 vorum við efst í Íslensku ánægjuvoginni 6. árið í röð, með ánægðustu viðskiptavinina á íslenskum trygginga-

markaði.

Samhliða vaxandi ánægju hefur viðskiptavinum okkar einnig fjölgað. Iðgjaldavöxtur ársins, að teknu tilliti til niðurfellingar maí gjalddaga, var 11%

og var vöxtur bæði á einstaklings- og fyrirtækjamarkaði. Annað árið í röð er Sjóvá stærst íslenskra tryggingafélaga.

Við erum þar sem þú ert
Við lögðum sem fyrr mikla áherslu á að vera til staðar fyrir viðskiptavini okkar á þann hátt sem þeir kjósa, hvort sem það er í samskiptum í eigin

persónu eða með stafrænum leiðum. Ólíkar samskipta- og upplýsingaöflunarleiðir styðja enda vel við hvora aðra. Þannig getur sami viðskiptavin-

urinn viljað afla sér upplýsinga á sjova.is eða Mitt Sjóvá fyrir eitt erindi en hafa samband í netspjalli, síma eða koma á staðinn fyrir annað.

Sama hver samskiptaleiðin er þá leggjum við alltaf áherslu á persónulega þjónustu og faglega ráðgjöf. Við erum með 20 þjónustuskrifstofur í öllum

landshlutum, auk höfuðstöðvanna í Reykjavík. Um leið vinnum við stöðugt að því að þróa stafrænar lausnir og þjónustu með þarfir viðskiptavina

að leiðarljósi og var árið gjöfult á því sviði.

Á árinu unnum við að fjölmörgum verkefnum sem höfðu að leiðarljósi að bæta þjónustuna. Þeirra á meðal var innleiðing á nýju símkerfi, sem gerði

okkur kleift að stytta biðtíma í síma til muna. Við héldum líka áfram að þróa Mitt Sjóvá til að bæta enn aðgengi viðskiptavina að þjónustu og upp-

lýsingum. Þá lengdum við opnunartíma eftir að höftum var létt á fyrri hluta ársins þannig að viðskiptavinir eiga þess nú betri kost að hafa samband

við okkur þegar þeim hentar.

Einstaklingar
Hlutverk okkar er að tryggja verðmætin í lífi fólks. Stór hluti þjónustu okkar við einstaklinga byggir á því að greina ólíkar þarfir þeirra og veita ráð-

gjöf um rétta tryggingavernd. Þetta gerum við bæði með vel þróaðri stafrænni ráðgjöf og með því að eiga gott samtal við viðskiptavini.

Við leggjum okkur fram um að tala um hlutina á mannamáli þannig að viðskiptavinurinn skilji þá vernd sem hann er að kaupa og hvers vegna við

mælum með henni. Eins leggjum við áherslu á að viðskiptavinurinn átti sig á því við hvaða aðstæður tryggingaþörf hans kann að breytast og

hvenær þurfi að yfirfara verndina. Við höfum einnig lagt áherslu á að eiga frumkvæði að samskiptum við viðskiptavini og yfirfara vernd þeirra

reglulega. Með þessu viljum við ganga úr skugga um að viðskiptavinir okkar séu rétt tryggðir miðað við aðstæður hverju sinni og vel upplýstir um

stöðu sína ef til tjóns kemur.

Við eigum einnig virkt samtal við viðskiptavini okkar um forvarnir, bæði í leik og starfi. Lesa má nánar um áherslur í forvörnum einstaklinga á árinu í

kafla um sjálfbærni.

Gerum tryggingar betri
Við vinnum stöðugt að því að þróa vörur okkar með þarfir viðskiptavina að leiðarljósi og með hliðsjón af þeim breytingum sem verða á samfélag-

inu. Við höfum gert fimm breytingar á skilmálum síðastliðin tvö ár þar sem tryggingavernd viðskiptavina okkar er bætt án þess að iðgjöld þeirra

hækki

Sem dæmi um slíkar breytingar sem gerðar voru á árinu má nefna verulega útvíkkun á skilmálum líf- og sjúkdómatrygginga, þar sem gildistími líf-

trygginga var m.a. lengdur og bætur vegna barna innifaldar. Sjúkdómatryggingin var bætt með því að setja inn hlutabætur, hámarksbætur vegna

barna voru hækkaðar og þeim flokkum sjúkdóma sem tryggingin nær yfir var fjölgað. Eins var tvöföld eigin áhætta í kaskótryggingu ökutækja ein-

földuð. Þá vorum við fyrst íslenskra tryggingafélaga til að bjóða úkraínsku flóttafólki, sem dvaldi á heimilum viðskiptavina okkar, tryggingavernd í

gegnum Fjölskylduvernd heimilisins, þeim og gestgjöfum þeirra að kostnaðarlausu.

Endurgreiðslur til viðskiptavina
Árið 2020 felldum við niður maí-gjalddaga ökutækjatrygginga einstaklinga, til að bregðast við tímabundinni fækkun ökutækjatjóna á upphafsmán-

uðum heimsfaraldursins. Tekin var ákvörðun um að ljúka þessu krefjandi tímabili á svipuðum nótum, með því að endurgreiða lögboðnar ökutækja-

tryggingar einstaklinga í maí 2022. Þessi ákvörðun byggði á því að árið 2021 var gott rekstrarár hjá Sjóvá og þótti sanngjarnt að deila því með við-

skiptavinum. Alls voru 602 milljónir króna endurgreiddar í þessari aðgerð til um 45 þúsund viðskiptavina.

Þá fengu rúmlega 31 þúsund tjónlausir viðskiptavinir okkar samtals 808 milljónir króna í formi Stofn-endurgreiðslu á árinu. Var það 28. árið í röð

sem við endurgreiðum tjónlausum viðskiptavinum í Stofni, en Sjóvá er eina tryggingafélagið á íslenskum markaði sem gerir slíkt.

fjölskyldur í vildarþjónustunni 
Stofni árið 2022

einstaklingar með 
tryggingar hjá okkur árið 

2022

Umsagnir úr þjónustukönnunum 2022

Fyrirtæki
Það er afar fjölbreytt flóra fyrirtækja sem tryggir hjá okkur, allt frá einyrkjum til stærstu fyrirtækja landsins. Starfsemi þessara fyrirtækja er að sama

skapi eins ólík og þau eru mörg. Það skiptir því öllu að vera í góðum samskiptum við þessa viðskiptavini, greina þarfir þeirra vel og veita faglega

ráðgjöf með hliðsjón af eðli og umfangi starfsemi þeirra. Sérfræðingar okkar búa yfir mikilli þekkingu og reynslu af samstarfi með fyrirtækjum í fjöl-

breyttum rekstri. Í þjónustu okkar við fyrirtæki leikur víðfeðmt útibúanet okkar einnig stórt hlutverk, sem og ör þróun á stafrænum lausnum.

Við leggjum að sjálfsögðu áherslu á að veita fyrirtækjum framúrskarandi þjónustu líkt og einstaklingum í viðskiptum. Hér gilda sömu lögmál um

frumkvæði í samskiptum og að tala um tryggingar á mannamáli, allt til að tryggja að viðskiptavinurinn skilji þarfir fyrirtækis síns fyrir trygginga-

vernd og í hverju verndin sem við mælum með er fólgin. Eins veitum við skjóta, fumlausa og örugga tjónaþjónustu, sem við vitum að getur skipt

sköpum fyrir fyrirtæki og rekstur þeirra.

Ánægja á fyrirtækjamarkaði
Til þessa hafa ekki verið framkvæmdar rannsóknir á ánægju á fyrirtækjamarkaði sem birtar eru opinberlega líkt og gert er á einstaklingsmarkaði

með Íslensku ánægjuvoginni. Þessi hópur viðskiptavina skiptir okkur hjá Sjóvá miklu máli og höfum við því látið framkvæma kannanir á ánægju

þeirra til að geta fylgst með stöðu mála.

Samkvæmt könnun sem Prósent lagði fyrir stjórnendur fyrirtækja á árinu 2022 reyndist Sjóvá með hæstu NPS-einkunn tryggingafélaga á fyrir-

tækjamarkaði, sem þýðir að viðskiptavinir okkar eru líklegri til að mæla með Sjóvá en viðskiptavinir annarra tryggingafélaga með sínu félagi. Flestir

stjórnendur nefndu einnig Sjóvá sem fyrsta valkost ef þeir væru að velja tryggingafélag fyrir fyrirtækið sem þeir stjórna nú. Við erum að vonum

ánægð að sjá að áherslur okkar á framúrskarandi þjónustu séu einnig að skila sér á fyrirtækjamarkaði.

Aukin þjónusta með stafrænum leiðum
Við höfum á undanförnum árum lagt áherslu á að bæta stafræna þjónustu við fyrirtæki í viðskiptum. Með þessum hætti viljum við koma enn betur

til móts við þarfir þeirra sem kjósa að nýta sér þessar leiðir, bæði þegar kemur að ráðgjöf og þjónustu vegna tjóna. Þetta styður vel við þá persónu-

legu þjónustu sem við leggjum okkur fram um að veita.

Nýr stafrænn fyrirtækjaráðgjafi var settur í loftið á haustmánuðum 2022. Honum er ekki hvað síst ætlað að bæta þjónustu við meðalstór og lítil

fyrirtæki, sem og einyrkja. Með þessari lausn er einfalt fyrir rekstraraðila að fá ráðgjöf og tilboð í tryggingar fyrir sinn rekstur. Notandinn veitir upp-

lýsingar um helstu þætti starfseminnar og fær í kjölfarið tillögu að tryggingapakka sem hentar fyrirtækinu en það tekur aðeins um 5-10 mínútur að

fara í gegnum ferlið. Fyrir utan augljós þægindi fyrir viðskiptavini þá auðveldar þessi lausn einnig alla upplýsingaöflun og styttir söluferlið til muna,

enda hefur stafræni fyrirtækjaráðgjafinn fengið afar góðar viðtökur.

Samstarf um forvarnir
Við höfum um langa hríð lagt mikið upp úr því að eiga gott samstarf við fyrirtæki á sviði forvarna, enda er það allra hagur að koma í veg fyrir tjón

eða slys. Á þessu sviði höfum við meðal annars lagt áherslu á áhættuskoðanir á eignum, reglulega tölfræðigreiningu og skýrslur til viðskiptavina

um þróun tjóna, atvikaskráningu og eftirfylgni, og forvarnarkynningar fyrir starfsfólk.

Lesa má um áherslur í forvörnum fyrirtækja á árinu í kafla um sjálfbærni.

Umsagnir úr þjónustukönnunum 2022

fyrirtæki með tryggingar 
hjá okkur árið 2022

Tjónaþjónusta
Það vill enginn lenda í tjóni en ef það gerist þá skiptir öllu máli að þjónustan sem þú færð sé eins og best verður á kosið. Við erum til staðar þegar

viðskiptavinurinn þarf á okkur að halda og vitum að snögg og fumlaus viðbrögð, hlýlegt viðmót og fagleg vinnubrögð skipta hér sköpum. Áherslur

okkar í tjónaþjónustu hafa enda haft sín áhrif á stigvaxandi ánægju viðskiptavina okkar undanfarin ár.

Tjónavakt allan sólarhringinn
Það er öflugur hópur sérfræðinga sem kemur að tjónavinnslunni hjá okkur, hópur sem býr yfir víðtækri menntun og fjölbreyttri reynslu. Auk þess er

notast við aðkeypta sérfræðiaðstoð þegar þörf er á.

Við starfrækjum tjónavakt allan sólarhringinn svo hægt sé að bregðast strax við þegar mikið liggur við og hafa viðskiptavinir lýst yfir mikilli ánægju

með þessa þjónustu. Það getur verið mikið áfall að lenda í tjóni og því eru viðskiptavinir þakklátir fyrir að geta leitað aðstoðar á hvaða tíma sólar-

hrings sem er hjá sérfræðingum sem vita hvernig á að bregðast við í erfiðum aðstæðum. Fyrstu viðbrögð geta jú haft afgerandi áhrif á umfang

endanlegs tjóns og því allra hagur að lágmarka það eins og hægt er.

Aukinn afgreiðsluhraði með rafrænum leiðum
Nýjar tjónstilkynningar voru settar í loftið á sjova.is í lok árs en með þeim varð ferlið við að tilkynna tjón mun einfaldara en áður. Viðskiptavinir

okkar kjósa í vaxandi mæli að skrá tjón sín sjálfir með rafrænum hætti enda er ferlið nú orðið afar notendavænt. Hlutfall rafrænna tjónstilkynninga

frá viðskiptavinum var 58% fyrir allt árið 2022, sem er rúmlega 60% aukning frá fyrra ári. Við sáum aukningu á hlutfallinu allt árið 2022 og var

það komið upp í 77% í desembermánuði.

Það að tilkynna tjónið rafrænt er ekki bara þægilegra fyrir marga viðskiptavini, sem geta þá gert það þar sem þeim hentar og þegar þeim hentar.

Það gerir okkur einnig mögulegt að afgreiða mörg tjón mun hraðar en áður. Þegar tjón er tilkynnt á sjova.is fer tilkynningin beint á svokallað vinnu-

borð tjóna sem er vaktað af starfsfólki víðs vegar um landið og tryggir þetta ferli hraða, skilvirkni og jafnræði í afgreiðslu allra mála.

Tjón tilkynnt rafrænt af viðskiptavinum

Tjónamatsmenn okkar nýta einnig í auknum mæli einfalda tæknilausn, sem við köllum Innsýn, til að skoða tjón á vettvangi í gegnum snjalltæki

viðskiptavina. Lausnin gerir viðskiptavinum kleift að koma réttum upplýsingum um umfang og aðstæður á vettvangi tjóns samstundis til okkar.

Fyrir vikið getum við oft annast uppgjör tjóns mun hraðar en áður. Viðskiptavinir okkar hafa tekið þessari lausn vel og eru ánægðir með þá hröðu

og skilvirku þjónustu sem hún gerir mögulega.

Á árinu 2022 voru framkvæmdar 800 rafrænar tjónaskoðanir sem drógu verulega úr akstri tjónamatsmanna eða um allt að 40.000 ekna kíló-

metra. Það er enda einn af mörgum kostum Innsýnar hve gríðarlega mikill akstur sparast.

„Það koma nær daglega upp tjón sem er hægt að afgreiða mun hraðar eftir að

Innsýn kom til sögunnar. Síðast í gær afgreiddi ég tjón á höfuðborgarsvæðinu þar

sem ég gat flýtt afgreiðslu um nokkra daga. Viðskiptavinur tilkynnir inn tjón og ég

skoða málið samdægurs með honum í gegnum Innsýn, strax í framhaldi set ég

saman tjónamatsgerð sem hann fær senda rafrænt. Hann samþykkir matið og er

kominn með bætur á reikning fyrir hádegi næsta dag. Það eru mjög mörg svona

dæmi, þar sem okkur tekst að spara tíma, fyrirhöfn og kostnað og veita

viðskiptavininum um leið framúrskarandi þjónustu.“

- Friðrik Helgi Árnason, hópstjóri

Með betri tæknilausnum höfum við einnig náð að bæta vinnuferla og samskipti við samstarfsaðila okkar. Við nýtum sjálfvirkni við yfirferð og svör-

un á tjónamati ökutækja, greiðslu rafrænna tjónareikninga og innheimtu á eigin áhættu í tjónum. Á síðasta ári var þannig um helmingur allra raf-

rænna tjónareikninga vegna ökutækjatjóna greiddur sjálfvirkt.

Þá hættu samstarfsaðilar okkar (s.s. bifreiðaverkstæði) að skrá rúðutjón fyrir viðskiptavini og skrá viðskiptavinir nú rúðutjónin sjálfir í gegnum

sjova.is, líkt og önnur tjón. Þannig náum við fyrr samtali við viðskiptavini með skilaboðum um næstu skref og forvarnir. Við nýtum þetta tækifæri

t.d. til að hvetja viðskiptavini til að nota framrúðuplástur til að auka líkur á að hægt sé að gera við rúðuna í stað þess að skipta henni út fyrir nýja. Ef

hægt er að gera við rúðuna þarf viðskiptavinurinn ekki að greiða eigin áhættu og tjónið hefur ekki áhrif á möguleika hans á Stofn-endurgreiðslu.

Lágmörkum umhverfisspor tjónaafgreiðslu
Það er okkur mikið kappsmál að lágmarka umhverfisfótspor tjónaafgreiðslu okkar eins og kostur er, en þar liggja jú helstu tækifæri okkar til að hafa

jákvæð áhrif í umhverfismálum. Við höfum því lagt ríka áherslu á að upplýsa viðskiptavini um kosti umhverfisvænni tjónaafgreiðslu, þegar hún er

möguleg. Einnig höfum við sett okkur markmið um að minnka sóun við uppgjör tjóna og farið þar ýmsar leiðir sem þegar hafa sannað gildi sitt.

Nánar er fjallað um þessi verkefni og markmiðin sem við höfum sett okkur í sjálfbærnimálum í köflum um sjálfbærni og UFS.

Samvinna skilar enn betri upplifun
Við eigum í mjög góðu samstarfi við verktaka, verkstæði og aðra samstarfsaðila sem sinna þjónustu við viðskiptavini okkar og vinna allir þétt sam-

an að því að efla gæði hennar, með hag tjónþola að leiðarljósi. Á sama tíma og viðskiptavinir velja rafrænar leiðir í auknum mæli leggja samstarfs-

aðilar og verktakar okkar einnig sitt af mörkum í þeim efnum.

Markvisst er unnið úr ábendingum sem berast okkur til að bæta upplifun viðskiptavina og mæta síbreytilegum þörfum þeirra. Við sýnum líka

frumkvæði og sækjumst eftir endurgjöf viðskiptavina á tjónaþjónustu okkar, s.s. í gegnum þjónustukannanir og viðtöl. Þannig hafa athugasemdir

og ábendingar viðskiptavina og góð samvinna milli deilda fætt af sér ýmis umbótaverkefni sem hafa þegar haft jákvæð áhrif á upplifun viðskipta-

vina af tjónaþjónustunni.

13.741 bíl
á árinu 2022

Greitt var fyrir viðgerðir á

37.000 tjón
Það gera yfir 100 tjón á dag

Á árinu 2022 voru tilkynnt til okkar 

Greitt var fyrir læknisheimsóknir fyrir 
tæplega 900 hunda og um 140 ketti 
árið 2022
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Ánægðir viðskiptavinir
Við kappkostum að veita viðskiptavinum okkar framúrskar-

andi þjónustu, bæði með stafrænum leiðum og í útibúum

okkar um allt land. Þessar áherslur hafa skilað aukinni ánægju

viðskiptavina og vexti á einstaklings- og fyrirtækjamarkaði.

Ársskýrsla 2022 Ársreikningur Ánægðir viðskiptavinir Stjórnarhættir Sjálfbærni UFS

https://arsskyrsla.sjova.is/
https://www.facebook.com/sjovaalmennartryggingar/
https://www.instagram.com/sjovatryggingar/
https://www.linkedin.com/company/sjova
https://www.sjova.is/um-okkur/sjova/lagalegur-fyrirvari/
https://www.sjova.is/um-okkur/vinnustadurinn/vottanir/
https://www.sjova.is/um-okkur/sjova/hlutverk-og-framtidarsyn/
https://mitt.sjova.is/
https://arsskyrsla.sjova.is/sjalfbaerni/
https://radgjof.sjova.is/umsoknir/fyrirtaeki
https://arsskyrsla.sjova.is/sjalfbaerni/
https://radgjof.sjova.is/tilkynning/tjon
https://www.sjova.is/einstaklingar/gott-ad-vita/innsyn-sjova/
https://arsskyrsla.sjova.is/sjalfbaerni/
https://arsskyrsla.sjova.is/ufs/
https://www.sjova.is/
https://www.sjova.is/um-okkur/
https://www.sjova.is/um-okkur/fjarfestar/
https://arsskyrsla.sjova.is/
https://arsskyrsla.sjova.is/anaegdir-vidskiptavinir/
tel:4402000
tel:4402424
mailto:sjova@sjova.is
tel:4402222
https://arsskyrsla.sjova.is/
https://arsskyrsla.sjova.is/
https://arsskyrsla.sjova.is/arsreikningur-og-fjarmal/
https://arsskyrsla.sjova.is/anaegdir-vidskiptavinir/
https://arsskyrsla.sjova.is/stjornarhaettir/
https://arsskyrsla.sjova.is/sjalfbaerni/
https://arsskyrsla.sjova.is/ufs/


Þú ert hér:

Sjóvá-Almennar tryggingar hf.
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Kringlunni 5,

103 Reykjavík

Hafðu samband

Lagalegur fyrirvari 

Opnunartímar

Inngangur
Sjóvá-Almennar tryggingar hf. (Sjóvá) er hlutafélag sem stofnað var 20. júní 2009. Félagið er vátryggingafélag og starfar samkvæmt lögum um

hlutafélög nr. 2/1995 , lögum um vátryggingastarfsemi nr. 100/2016 og lögum um vátryggingasamstæður nr. 60/2017.

Í samræmi við lög um endurskoðendur nr. 94/2019 eru vátryggingafélög skilgreind sem einingar tengdar almannahagsmunum og er sérstaklega

kveðið á um hlutverk endurskoðunarnefnda í slíkum einingum í lögum um ársreikninga nr. 3/2006.

Sjóvá samstæðan starfar á vátryggingamarkaði og er alhliða vátryggingafélag með starfsemi á Íslandi á sviði skaða- og líftrygginga. Samkvæmt út-

gefnum ársreikningum var hlutdeild Sjóvár miðað við iðgjöld ársins hjá íslenskum vátryggingafélögum í árslok 2021 um 31% í skaðatryggingum og

um 36% í líf- og heilsutryggingum. Sjóvá-Almennar líftryggingar hf. (Sjóvá líf) er dótturfélag Sjóvár og er allri daglegri starfsemi þess útvistað til

móðurfélagsins.

Starfsemi Sjóvár er fjölbreytt og þjónustan yfirgripsmikil en félagið býður tryggingavernd á öllum sviðum hér á landi. Um 8.600 fyrirtæki og um

82.100 einstaklingar voru í viðskiptum í lok árs 2022. Í árslok 2022 störfuðu 192 starfsmenn hjá Sjóvá í 185 stöðugildum. Sjóvá rekur 11 útibú um

landið auk höfuðstöðva í Reykjavík. Þá hefur félagið á að skipa þéttu neti umboðs- og þjónustuaðila víðs vegar um landið og leggur kapp á að þjón-

usta félagsins sé öllum aðgengileg.

Innra eftirlit og áhættustýring
Sjóvá lýtur eftirliti Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands og hefur komið á samhæfðri áhættustýringu sem nær til allra rekstrarþátta félagsins og sett

sér áhættustefnu sem lýsir umgjörð áhættustýringar. Áhættustefnan tekur til allra áhættuþátta sem krafist er í lögum um vátryggingastarfsemi og

reglugerð um vátryggingastarfsemi. Stefnan var síðast endurnýjuð 7. desember 2022.

Stjórnkerfi og skipulag félagsins eru skráð í gæðakerfi þess. Leiðbeiningar fyrir starfsmenn félagsins miða að því að hver og einn beri ábyrgð á

gæðum vinnu sinnar, þjónustu félagsins og upplýsingaöryggi. Innra eftirlit er innbyggt í verklagsreglur félagsins og eru innri úttektir og áhættu-

greiningar framkvæmdar reglulega.

Félagið leggur áherslu á skýra verkaskiptingu og ábyrgð. Uppbygging Sjóvár á eigin starfsemi er í samræmi við þrjár varnarlínur innra eftirlits. Tekið

hefur verið saman heildstætt yfirlit um innra eftirlit, áhættukort (e. Assurance map) sem gefur góðar upplýsingar um umfang eftirlits á öllum innri

eftirlitsþáttum og gerir mögulegt að sannreyna niðurstöður og meta eftirlitið og umfang þess. Regluleg skýrslugjöf er varðar afkomu einstakra

sviða starfseminnar er mikilvægur þáttur innra eftirlits. Mánaðarlegar skýrslur um rekstrarlega afkomu og fjárfestingar, ársfjórðungslegar skýrslur

um áhættustýringu, eigið áhættu- og gjaldþolsmat sem framkvæmt er að lágmarki árlega, árleg skýrsla um gjaldþol og fjárhagslega stöðu og

reglubundnar skýrslur til eftirlitsaðila sem og aðrar reglulegar úttektir miða að því að tryggja gagnsæi í starfseminni. Þær auðvelda félaginu einnig

að uppgötva og leiðrétta hugsanlegar skekkjur, fylgjast með frávikum og sveiflum í starfseminni og gefa svigrúm til að bregðast við ef áhættuþætt-

ir eða breytingar í rekstrarumhverfi gefa tilefni til. Framkvæmdastjórn fundar hið minnsta mánaðarlega með áhættu- og öryggisnefnd, ársfjórð-

ungslega er farið yfir stærstu áhættur og einstakir framkvæmdastjórar eiga að lágmarki árlegan fund með áhættu- og öryggisnefnd um áhættur

þeirra ábyrgðarsviðs, fjalla um hvernig stýringu og eftirliti með áhættum er háttað og meta hvort það sé fullnægjandi.

Starfssvið áhættustjóra, regluvörslu, tryggingastærðfræðings og innri endurskoðanda teljast til lykilstarfssviða samkvæmt lögum um vátrygginga-

starfsemi og skulu þeir einstaklingar sem þeim sinna uppfylla sérstakar kröfur um hæfi og hæfni.

Tryggingastærðfræðingur félagsins hefur reglulegt eftirlit með því að iðgjaldaskrár endurspegli raunverulega vátryggingalega áhættu og séu í sam-

ræmi við afkomumarkmið. Tjónaskuld og endurtryggingavernd félagsins eru metnar með reglulegum hætti og þess gætt að þær séu í samræmi

við þarfir félagsins og skuldbindingar þess. Auk þessa tekur tryggingastærðfræðingur saman árlega skýrslu fyrir stjórn félagsins um verkefni starfs-

sviðsins, niðurstöður þeirra ásamt ábendingum.

Sjóvá hlaut árið 2014 vottun á upplýsingaöryggi samkvæmt ISO/IEC 27001 staðlinum sem staðfestir að rekstur upplýsingakerfa félagsins sé í

samræmi við kröfur staðalsins og var vottunin endurnýjuð í maí 2022.

Endurskoðun ársreiknings félagsins er í höndum KPMG ehf. sem kosið var á aðalfundi árið 2018 fyrir rekstrarárin 2018-2022. Innri endurskoðun er

útvistað til Ernst & Young ehf.

Hlutverk, framtíðarsýn og vegvísar
Á árinu 2022 var áfram unnið að settum markmiðum og unnið að því að endurnýja stefnumótun og markmið félagsins til framtíðar. Þau byggja

ofan á stefnu sem mörkuð var árið 2013 og á skilgreindu hlutverki, framtíðarsýn og vegvísum Sjóvár sem starfsfólk hefur að leiðarljósi í starfi sínu.

Hlutverk Sjóvár er „Við tryggjum verðmætin í þínu lífi“. Framtíðarsýnin er „Sjóvá er tryggingafélag sem þér líður vel hjá“. Vegvísarnir eru leiðbein-

andi í öllum ákvörðunum stjórnar og starfsfólks og leggja grunninn að þeirri framtíðarsýn sem unnið er að innan félagsins:

Verum á undan

Höfum það einfalt

Segjum það eins og það er

Verum til staðar

Reglur, stefnur og samfélagsleg ábyrgð
Stefna samstæðunnar um samfélagslega ábyrgð er sem hér segir:

„Við hjá Sjóvá viljum starfa í sátt við samfélag og umhverfi. Með því að samþætta sjálfbærni og samfélagslega ábyrga starfsemi stuðlum við að

arðsemi og vexti til framtíðar til hagsbóta fyrir samfélag, viðskiptavini, starfsfólk og hluthafa.

Sjóvá leggur sitt af mörkum til að stuðla að sjálfbærni og vernd umhverfisins með því að draga úr umhverfisáhrifum starfseminnar með markviss-

um aðgerðum og ábyrgri og meðvitaðri nýtingu auðlinda.

Sjóvá leggur áherslu á að veita framúrskarandi þjónustu og tryggja að þjónustan sé aðgengileg og í takt við þarfir og vilja viðskiptavina. Starfs-

ánægja er mikilvæg forsenda ánægðra viðskiptavina. Félagið vill með góðum starfsaðstæðum tryggja að það sé ávallt samkeppnishæft og geti

ráðið til sín framúrskarandi starfsfólk. Félagið hefur um árabil unnið markvisst að jafnréttismálum og lagt mikið upp úr því að vera í fararbroddi í

málaflokknum. Stefna í jafnréttismálum byggir á mannréttindastefnu félagsins. Félagið hefur í heiðri grundvallarmannréttindi eins og þeim er lýst í

alþjóðasamningum. Félagslegar áherslur miða að því að tryggja jöfn laun og tækifæri starfsfólks og fjölbreytni í samsetningu stjórnar, stjórnenda

og starfsfólks. Á hverju ári eru skilgreindar markvissar aðgerðir sem byggja á mannréttindastefnu félagsins. Sjóvá leggur áherslu á að veita

framúrskarandi þjónustu og að þjónustan sé aðgengileg og í takt við þarfir og vilja viðskiptavina.

Sjóvá fylgir í hvívetna þeim lögum og reglum sem um starfsemina gilda. Leitast er við að stjórnarhættir séu í samræmi við leiðbeiningar um stjórn-

arhætti og þær kröfur sem gerðar eru til félagsins sem er eftirlitsskyldur aðili og skráður í kauphöll. Sjóvá hefur skýra stefnu um að vinna gegn

hvers konar spillingu, glæpsamlegri starfsemi og peningaþvætti í öllum viðskiptum félagsins.

Hagsældaráherslur Sjóvár snúa að hlutverki félagsins sem þjónustufyrirtækis í fremstu röð og trausts vinnuveitanda með heilbrigðan rekstur. Ný-

sköpun og sífelld þróun vöru og þjónustu Sjóvár stuðla að hagsæld og árangri félagsins. Sjóvá styður við samfélagið og félagslega grósku með for-

varnastarfi, styrkjum og markvissu samstarfi.“

Sjóvá hefur verið aðili að Festu, miðstöð um samfélagsábyrgð frá árinu 2014.

Sjóvá vinnur stöðugt að því að auka samþættingu áherslna Heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun við markmið í starfseminni.

Tengt er við fimm heimsmarkmiðanna þ.e. markmið 3 um heilsu og vellíðan, 5 um jafnrétti kynjanna, 8 um góða atvinnu og hagvöxt, 12 um ábyrga

neyslu og 13 um aðgerðir í loftslagsmálum. Í samræmi við eðli rekstrarins hefur megináhersla verið lögð á forvarnir, jafnréttismál, heilbrigðan

rekstur og framþróun í samræmi við markmið 3, 5 og 8. Einnig er leitast við að tryggja ábyrga neyslu og stuðla að umhverfisvænum lausnum sam-

kvæmt markmiði 12 og grípa til bráðra aðgerða gegn loftslagsbreytingum og áhrifum þeirra í samræmi við markmið 13.

Áherslur Sjóvár í forvörnum tengjast markmiði 3 um heilsu og vellíðan þar sem sett eru fram markmið um helmings fækkun alvarlega slasaðra og

dauðsfalla vegna umferðarslysa fyrir árið 2030 og markmiði 12 um ábyrga neyslu og framleiðslu um að draga verulega úr sóun með forvörnum,

minnkun úrgangs, aukinni endurvinnslu og endurnýtingu. Hjá Sjóvá hefur um árabil verið lögð mikil áhersla á að vinna með viðskiptavinum að for-

vörnum, bæði einstaklingum og fyrirtækjum. Á árinu 2022 var haldinn morgunfundur fyrir öll sveitarfélög landsins um forvarnir sveitarfélaga.

Heimsóknir í fyrirtæki gátu hafist að nýju og var farið í heimsóknir í allar stærri bílaleigur fyrir sumarið og fjölda annarra fyrirtækja. Fundað var með

stórum fyrirtækjum um tjónaþróun og starfsfólk frætt um forvarnir. Gefnir voru út tveir nýir bæklingar, Forvarnir í ferðaþjónustu og Tryggingar

björgunarsveita. Sjóvá er með samstarfs- og bakhjarlssamning við Slysavarnafélagið Landsbjörg og á í fjölþættu samstarfi við samtökin, einkum á

vettvangi forvarna. Unnið var með þeim að kynningarmálum við komu nýs björgunarskips. Áfram var haldið samstarfi um Safe Travel appið. Unnar

voru uppfærslur og endurbætur á appinu og var m.a. bætt inn vindakorti og tilkynningum um ástand á gosstöðvum í samstarfi við Almannavarnir.

Alls hafa yfir 100 þúsund manns hlaðið niður appinu. Sjóvá tók þátt í Björgun 2022 með kynningarbás og fræðsluefni, og unnin var skýrsla fyrir

Landsbjörg um tjónaþróun síðustu ára hjá björgunarsveitum landsins.

Í tjónum og tjónavinnslu er leitast við að minnka sóun og stuðla að umhverfisvænum lausnum. Átak var gert í að auka hlutfall framrúðuviðgerða í

stað þess að skipta þeim út þegar þess er kostur bæði með vitundarvakningu og aukinni upplýsingagjöf til viðskiptavina og samstarfi við viðgerð-

araðila. Leitast er við að minnka sóun sem felur í sér að viðskiptavinir hafa val um að fá bætur og nýta áfram minna skemmda og viðgerðarhæfa

muni, fremur en að þeir fari til förgunar og nýir keyptir. Notkun fjarskoðunarlausnarinnar Innsýnar hefur gert félaginu kleift að draga umtalsvert úr

akstri á sama tíma og hægt er að veita hraðari og betri þjónustu.

Sjóvá hefur um árabil lagt áherslu á að tryggja jöfn tækifæri og jafnrétti kynja til ábyrgðar og launa í samræmi við heimsmarkmið 5 og 8. Mann-

réttindastefna og árleg aðgerðaáætlun eru rammi utan um framkvæmd stefnunnar. Sjóvá hefur frá árinu 2014 haft jafnlaunavottun sem staðfestir

að í félaginu er virkt jafnlaunakerfi og hefur launamunur alltaf mælst innan við 2%.

Félagið hefur sett sér umhverfisstefnu, fylgst er með þróun umhverfisvísa og notkun auðlinda í rekstrinum, og leitast er við að minnka losun gróð-

urhúsalofttegunda. Helmingur bíla í rekstri Sjóvár eru nú raf- og/eða tvinnbílar og eru markmið um að hækka hlutfallið. Sjóvá hefur bundið kolefni

sem svarar eigin losun vegna aksturs og flugsamgangna með samningi við Kolvið frá árinu 2015. Styrkur Sjóvá til endurnýjunar björgunarskipaflota

Landsbjargar var kynntur við afhendingu fyrsta björgunarskipsins á árinu 2022. Styrkurinn er þáttur í að styðja við heimsmarkmið 12 og að auka

viðbragðsáætlanir og viðbúnað vegna vár af völdum náttúruhamfara. Sjóvá birtir nánari upplýsingar og mælikvarða um umhverfismál, samfélag og

stjórnarhætti í samræmi við UFS (e. ESG) leiðbeiningar Nasdaq í árs- og samfélagsskýrslu félagsins og á sjova.is. Sjóvá er í samstarfi við Klappir

um sjálfbærnibókhald og rýni þess.

Samþykktir félagsins, starfsreglur stjórnar Sjóvár, starfsreglur endurskoðunarnefndar, starfsreglur tilnefningarnefndar, stefna um persónuvernd,

stefna um samfélagslega ábyrgð og siðareglur Sjóvár eru aðgengilegar á sjova.is.

Stjórn
Stjórn skal samkvæmt samþykktum félagsins skipuð fimm aðalmönnum og tveimur varamönnum.

Stjórn Sjóvár telur að ákvæðum leiðbeininga um stjórnarhætti er varða óhæði stjórnarmanna sé fullnægt. Þau Björgólfur, Guðmundur Örn, Hildur

og Ingunn eru óháð félaginu, daglegum stjórnendum þess og stórum hluthöfum. Ingi Jóhann er óháður félaginu og daglegum stjórnendum þess en

hann telst háður stórum hluthafa samkvæmt leiðbeiningum um stjórnarhætti þar sem hann er eigandi og stjórnarmaður í félögum sem eiga beina

og óbeina eignarhluti yfir 10% í Sjóvá.

Stjórn Sjóvár fundaði 18 sinnum á árinu 2022.

Varamenn í stjórn
Erna Gísladóttir, fædd 5. maí 1968, til heimilis í Garðabæ. Erna sat í stjórn Sjóvár frá 20. júní 2009 lengst af sem formaður stjórnar og síðar sem

varamaður frá 15. mars 2019, en hún settist tímabundið aftur í stjórn 19. nóvember 2019 - 12. mars 2020. Erna er óháð félaginu, daglegum stjórn-

endum og stórum hluthöfum félagsins.

Garðar Gíslason, fæddur 19. október 1966, til heimilis í Garðabæ. Hann hefur verið varamaður í stjórn Sjóvár frá 30. september 2011. Garðar er

óháður félaginu, daglegum stjórnendum og stórum hluthöfum félagsins.

Stjórn Sjóvá-Almennra líftrygginga hf.
Stjórn Sjóvá-Almennra líftrygginga hf., dótturfélags Sjóvár, skipa Guðmundur Örn Gunnarsson, stjórnarformaður, Hafdís Böðvarsdóttir, viðskipta-

fræðingur og Heiðrún Lind Marteinsdóttir, lögmaður. Varamenn í stjórn eru Elín Þórunn Eiríksdóttir framkvæmdastjóri tjónasviðs og Grétar Dór

Sigurðsson, lögmaður. Guðmundur Örn, Hafdís, Heiðrún og Grétar teljast óháð Sjóvá lífi, daglegum stjórnendum og stórum hluthöfum. Stjórn

Sjóvár lífs átti 8 fundi á árinu 2022.

Tilnefningarnefnd
Hlutverk tilnefningarnefndar er að tilnefna einstaklinga til stjórnarsetu fyrir aðalfund félagsins. Skal nefndin vinna að hagsmunum allra hluthafa og

gæta þess að einstaklingar sem tilnefndir eru búi sem heild yfir nægilegri þekkingu og reynslu til að rækja hlutverk sitt. Nefndinni ber einnig að

leggja mat á hvort frambjóðendur séu óháðir félaginu eða hluthöfum sem eiga 10% hlut í félaginu eða meira. Tilnefningarnefnd er skipuð þremur

nefndarmönnum sem kjörnir eru á aðalfundi. Nefndina skipa Katrín S. Óladóttir, formaður, sem fyrst var kjörin í nefndina á hluthafafundi 26. októ-

ber 2018, Finnur R. Stefánsson og Sigríður Olgeirsdóttir sem voru kjörin í nefndina 11. mars 2022. Nefndin átti 8 fundi á árinu 2022.

Endurskoðunarnefnd
Endurskoðunarnefnd starfar eftir starfsreglum á grundvelli IX. kafla A í lögum um ársreikninga nr. 3/2006. 108. gr. kveður á um skyldu eininga

tengdum almannahagsmunum að starfrækja endurskoðunarnefnd. Endurskoðunarnefnd Sjóvár er skipuð þremur nefndarmönnum sem kosnir eru

af stjórn félagsins. Hlutverk nefndarinnar er einkum að hafa eftirlit með vinnuferli við gerð reikningsskila, áhættustýringu og virkni innra eftirlits.

Endurskoðunarnefndir Sjóvár og Sjóvár lífs skipa Hildur Árnadóttir formaður sem jafnframt situr í stjórn Sjóvá-Almennra trygginga hf., Anna

Birgitta Geirfinnsdóttir og Friðrik Halldórsson. Nefndarmenn eru óháðir Sjóvá og Sjóvá lífi og óháðir endurskoðendum.

Endurskoðunarnefnd fundar að lágmarki ársfjórðungslega og oftar ef þurfa þykir. Nefndin átti sjö fundi árið 2022.

Starfskjaranefnd
Starfskjaranefnd markar starfskjarastefnu sem miðar að því að félagið sé ávallt samkeppnishæft og geti ráðið til sín framúrskarandi starfsfólk.

Starfskjarastefnan nær yfir helstu atriði í starfs- og launakjörum forstjóra, stjórnenda og starfsmanna félagsins og skal fylgja mannréttindastefnu

félagsins ásamt því að taka afstöðu til áhrifa launa á áhættutöku og -stýringu félagsins í samráði við endurskoðunarnefnd. Starfskjarastefnu skal

endurskoða árlega og skal greiða atkvæði um hana á hverjum aðalfundi. Starfskjaranefnd er skipuð öllum stjórnarmönnum og átti nefndin þrjá

fundi á árinu.

Björgólfur Jóhannsson, stjórnarformaður, fæddur 28. ágúst

1955, til heimilis á Seltjarnarnesi. Björgólfur var kjörinn í stjórn

Sjóvár 15. mars 2019 en steig til hliðar í nóvember 2019 tíma-

bundið og var aftur kjörinn í stjórn 12. mars 2020 og tók þá við

stjórnarformennsku. Björgólfur er óháður félaginu, daglegum

stjórnendum og stórum hluthöfum félagsins.

Hildur Árnadóttir, varaformaður, fædd 4. ágúst 1966, til heimilis í

Kópavogi. Hildur hefur setið í stjórn Sjóvár frá 15. mars 2019.

Hildur er óháð félaginu, daglegum stjórnendum og stórum hlut-

höfum félagsins.

Guðmundur Örn Gunnarsson, fæddur 6. janúar 1963, til heimilis

í Garðabæ. Guðmundur var fyrst kjörinn í stjórn Sjóvár 12. mars

2020 og er einnig stjórnarformaður dótturfélagsins Sjóvá-Al-

mennra líftrygginga hf. Guðmundur er óháður félaginu, daglegum

stjórnendum og stórum hluthöfum félagsins.

Ingi Jóhann Guðmundsson, fæddur 12. janúar 1969, til heimilis í

Garðabæ. Ingi Jóhann hefur setið í stjórn Sjóvár frá 28. júlí 2011.

Ingi telst óháður félaginu og daglegum stjórnendum þess en telst

háður stórum hluthafa samkvæmt leiðbeiningum um stjórnar-

hætti.

Ingunn Agnes Kro, fædd 27. mars 1982, til heimilis í Reykjavík.

Ingunn var fyrst kjörin í stjórn Sjóvár 12. mars 2020. Ingunn er

óháð félaginu, daglegum stjórnendum og stórum hluthöfum fé-

lagsins.

Forstjóri

Framkvæmdastjórn

Niðurlag
Stjórnarháttayfirlýsing þessi hefur verið sett saman af stjórn Sjóvár eftir bestu vitund. Henni er ætlað að veita greinargóðar upplýsingar um stjórn-

arhætti félagsins til viðskiptavina, hluthafa, eftirlitsaðila og annarra hlutaðeigandi.

Staðfest af stjórn Sjóvá-Almennra trygginga hf. 19. janúar 2023

Forstjóri Sjóvár er Hermann Björnsson, fæddur 15. febrúar 1963,

til heimilis í Reykjavík. Hermann hefur verið forstjóri Sjóvár frá

október 2011 og framkvæmdastjóri dótturfélagsins, Sjóvá-Al-

mennra líftrygginga hf. frá því í apríl 2021.

Birgir Viðarsson, fæddur 7. september 1981, til heimilis í Reykja-

vík, er framkvæmdastjóri sölu og ráðgjafar. Birgir var forstöðu-

maður fyrirtækjaráðgjafar og sérfræðingur í endurtryggingum frá

árinu 2017-2022 og starfaði áður í áhættustýringu frá árinu 2011.

Elín Þórunn Eiríksdóttir, fædd 15. desember 1967, til heimilis í

Hafnarfirði, er framkvæmdastjóri tjónaþjónustu. Hún var áður

framkvæmdastjóri sölu og ráðgjafar Sjóvár frá 2012 og síðar við-

skiptaþróunar og rekstrar og þróunar.

Sigríður Vala Halldórsdóttir, fædd 24. apríl 1983, til heimilis í

Garðabæ, er framkvæmdastjóri fjármála og upplýsingatækni en

hún tók við því starfi í apríl 2021. Sigríður Vala var forstöðumaður

hagdeildar Sjóvár árin 2016-2021 ásamt því að sitja í fjárfestinga-

nefnd félagsins.

Svali H. Björgvinsson, fæddur 24. maí 1967, til heimilis á

Seltjarnarnesi, er framkvæmdastjóri markaðsmála og viðskipta-

þróunar. Hann var forstöðumaður stefnumótunar og viðskipta-

þróunar Sjóvá frá árinu 2018-2022.
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Umhverfi
Við leggjum okkar af mörkum til að stuðla að sjálfbærni og vernd umhverfisins með því að draga úr umhverfisáhrifum starfseminnar með mark-

vissum aðgerðum og ábyrgri og meðvitaðri nýtingu auðlinda. Á þessu sviði liggja helstu tækifæri okkar til áhrifa í öflugum forvörnum og við úr-

vinnslu tjóna. Unnið var að mörgum fjölbreyttum verkefnum á þessu sviði á árinu.

Nýr og betri framrúðuplástur
Síðustu árin höfum við unnið að því í samstarfi við verkstæði að auka hlutfall framrúðuviðgerða á kostnað framrúðuútskipta, en samkvæmt út-

reikningum sem verkfræðistofan Mannvit vann fyrir Sjóvá losar það 24.000 sinnum meiri koltvísýring að láta skipta rúðu út en að gera við hana.

Mikilvægur liður í þessu verkefni var að láta hanna og framleiða nýja framrúðuplástra, en notkun þessara plástra getur aukið til muna líkurnar á því

að hægt sé að láta gera við skemmda rúðu. Á umbúðum nýja plástursins er upplýsingum um notkun hans og ávinning komið vel til skila, þannig að

viðskiptavinurinn sé betur upplýstur. Nýja plástrinum var dreift til verkstæða og útibúa okkar um allt land og viðskiptavinir látnir vita af honum

með ýmsum leiðum, markpósti, efni á samfélagsmiðlum og fleira. Hér skiptir enda miklu máli að koma plástrinum í sem mesta dreifingu og miðla

upplýsingum um tilgang hans sem víðast.

Fjölgum framrúðuviðgerðum
Á undanförnum árum hefur tekist að auka hlutfall framrúðuviðgerða á móti framrúðuskiptum, í góðri samvinnu við verkstæðin. Því miður sáum við

ekki hækkun á þessu hlutfalli á árinu 2022 þó að vissulega hafi verið gert við fleiri rúður en árið á undan. Hlutfall framrúðuviðgerða endaði í

11,92%, sem er lítilleg lækkun úr 12,13% 2021. Góðu fréttirnar eru þó að sé litið á síðustu 6 mánuði ársins var hlutfallið 14%, sem má án efa þakka

átaki í upplýsingagjöf, dreifingu nýrra framrúðuplástra og samstarfi í þessum efnum. Við bindum vonir við að þær tölur séu vísbending um það

sem koma skal og munum að sjálfsögðu halda samstarfi við verkstæðin áfram. Við stefnum að enn hærra hlutfalli framrúðuviðgerða á næsta ári,

enda sjáum við dæmi um frábæran árangur í þessum efnum hjá ákveðnum verkstæðum.

„Hitt er bara svo rosaleg sóun“
Gylfi Ingimarsson stofnaði verkstæði sitt G Ingimarsson á Sauðárkróki árið 2016. Þá hafði hann unnið við bílaviðgerðir um langa hríð og vissi að oft

væri hægt að gera við mun fleiri skemmdir en í raun væru lagaðar. Hann dreif því í að stofna fyrirtækið með það að markmiði að gera við sem flest-

ar framrúður. Hlutfall framrúðuviðgerða hjá verkstæði Gylfa var 55% árið 2022, af þeim tjónum sem voru bótaskyld hjá Sjóvá. Það sýnir sannar-

lega hvað hægt er að gera við mikið af þeim framrúðum sem skemmast.

„Hitt er bara svo rosaleg sóun. Ég geri við það sem er einhver leið að bjarga, því nóg

er af hinu samt. Viðmiðið er svona krónupeningur, skemmdin má ekki vera stærri

en það og það má ekki gera við skemmd sem er í sjónlínu ökumanns. Fólk er mjög

jákvætt fyrir því að láta gera við skemmdina ef það er hægt. Það átta sig þó ekki allir

á því að viðgerð sé möguleiki en þegar ég útskýri málið sér það klárlega kostina,

fyrir sig sjálft, ökutækið og umhverfið. Vandamálið er hins vegar að oft kemur fólk

til mín og segir „Ég þarf að fá nýja framrúðu hjá þér, ég var búinn að vera með smá

stjörnu í rúðunni í langan tíma og alltaf á leiðinni til þín og svo allt í einu sprakk

hún!“. Þetta er áskorunin, að fá fólk til að koma áður en rúðan springur út frá

skemmdinni, t.d. í frosti og sól.“

- Gylfi Ingimarsson, eigandi G Ingimarsson

Umhverfisframtak ársins
Umhverfisverðlaun atvinnulífsins voru tilkynnt á Umhverfisdegi atvinnulífsins í byrjun október. Þar hlaut Sjóvá verðlaunin Umhverfisframtak ársins

2022 fyrir að huga vel að umhverfisáhrifum í starfsemi sinni, með fjarskoðunarlausninni Innsýn og átaki við að upplýsa viðskiptavini um umhverf-

islegan ávinning af framrúðuviðgerðum.

Í rökstuðningi dómnefndar kom fram að Sjóvá leiti stöðugt leiða til að minnka umhverfisáhrif af tjónavinnslu með hag viðskiptavina og samfélags-

ins alls að leiðarljósi. Innsýn og framrúðuplástursverkefnið endurspegli þessar áherslur vel og styðji við hringrásarhagkerfið.

„Það skiptir Sjóvá miklu máli að leggja sitt að mörkum þegar kemur að umhverfis-

málum. Helstu tækifæri okkar á þessu sviði liggja eðli málsins samkvæmt í tjóna-

vinnslu og forvörnum. Við viljum nýta þau tækifæri sem við höfum í nýsköpun og

vöruþróun til að bæta þjónustu okkar við viðskiptavini um leið og við hugum að

umhverfinu og hagsmunum samfélagsins alls. Þetta fer nefnilega yfirleitt vel sam-

an, líkt og framrúðuplástursverkefnið og fjarskoðunarlausnin Innsýn sýna. Við lítum

á þessa viðurkenningu sem hvatningu til að halda áfram af krafti á þessari braut og

það ætlum við okkur sannarlega að gera.”

- Elín Þórunn Eiríksdóttir, framkvæmdastjóri Tjónasviðs
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SJÓVÁ á umhverfisframtak ársins 2022
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Innsýn sannar enn gildi sitt
Fjarskoðunarlausnin Innsýn gerir okkur kleift að skoða tjón í gegnum snjalltæki viðskiptavinar og getum við þannig brugðist ólíkt hraðar við og um

leið sparað umtalsverðan akstur tjónamatsmanna á tjónsstað. Á árinu 2022 voru framkvæmdar um 800 rafrænar tjónaskoðanir með Innsýn.

Þetta sparaði 40.000 ekna kílómetra fyrir tjónamatsmenn okkar, en að auki spara viðskiptavinir og verktakar sér oft einnig akstur sem ekki eru inni

í mælingunni.

Til viðbótar við þetta gerir Innsýn okkur kleift að afgreiða mörg tjón mun hraðar, sem skilar sér í ánægju viðskiptavina þar sem afgreiðsluhraði fer

þá fram úr væntingum þeirra. Við höldum því áfram að leggja mikla áherslu á að skoða tjón með rafrænum hætti þar sem því verður við komið,

með hag umhverfisins og viðskiptavina að leiðarljósi.

Endurnýting tjónsmuna
Eðli málsins samkvæmt fær tryggingafélag í hendurnar mikið af tjónsmunum, sumum ónýtum eða illa förnum en öðrum sem hafa enn fullt nota-

gildi og lítið sér á. Við leggjum okkur fram um að koma slíkum hlutum á staði þar sem þeir geta nýst og styðjum þannig við hringrársarhagkerfið

með samstarfi við góða aðila. Sem dæmi eigum við í samstarfi við Fjölsmiðjuna í Reykjavík og Fjölsmiðjuna í Reykjanesbæ um endurnýtingu ým-

issa tjónsmuna. Einnig höfum við ráðstafað endurnýtanlegum tjónsmunum til annarra samtaka sem vinna að samfélagslegri uppbyggingu. Með

þessu vinnum við að aukinni sjálfbærni samhliða því að styðja við uppbyggingu félagslegra verkefna.

Samstarf við húsnæðisfulltrúa flóttafólks
Á árinu 2022 hafði borist okkur töluvert af húsgögnum í góðu ástandi vegna tjóna; sófum, rúmdýnum og botnum, borðstofuborðum, ísskápum og

fleiru. Mikill vilji var til að koma þessum munum til þeirra sem gætu nýtt þá og lá þá beinast við að athuga hver þörfin væri hjá þeim hópi flótta-

fólks sem kom til landsins á árinu. Við hófum því samstarf við húsnæðisfulltrúa flóttafólks sem hefur reynst afar farsælt.

„Þetta samstarf hefur gengið mjög vel og afar ánægjulegt að geta komið þessum

hlutum þangað sem þörfin er mikil. Þetta eru 24 fjölskyldur sem fengu frá okkur

ýmsa muni í góðu ástandi á síðasta ári og þær verða án efa fleiri, enda mikil ánægja

með þetta fyrirkomulag. Það er allra hagur að koma þessum munum í notkun og

góð tilfinning að geta stutt við fjölskyldur sem eru að koma undir sig fótunum hér á

landi.“

- Magnús Ingólfsson, tjónamatsmaður

Dúkur úr Hamarshöll endurnýttur
Í febrúarmánuði gerði aftakaveður á Suðurlandi sem varð til þess að Hamarshöllin í Hveragerði fauk niður. Höllin hafði verið í notkun frá 2012 og

var tryggð hjá Sjóvá. Í kjölfar atburðarins höfðum við strax samband við bæjarstjóra um aðkomu okkar að því að lágmarka tjónið og minnka um-

hverfisáhrif þess. Við fengum íþróttafélagið Hamar til liðs við okkur og fékk það sjálfboðaliða úr sínum röðum í hreinsunarstarfið, sem fólst í að

skera dúkinn niður í rúllur. Hamar fékk síðan efnið að gjöf og gat selt það og nýtt ágóðann í íþrótta- og æskulýðsstarf sitt. Með þessum hætti var

hægt að lágmarka sóun og hámarka nýtingu þess efnis sem féll til við tjónið og styrkja um leið innviði og íþróttastarf í samfélaginu.

Hreinsunarstarfið gekk afar vel en það var unnið á tveimur dögum af sjálfboðaliðum Hamars undir verkstjórn sérfræðinga okkar. Það var ánægju-

legt að upplifa mikinn samtakamátt samfélagsins í Hveragerði sem tókst með öflugri samvinnu að snúa hér erfiðu tjóni í tækifæri. Verktakar,

bændur, smærri fyrirtæki í grænmetisrækt og fleiri keyptu þennan níðsterka dúk í fermetravís til fjölbreyttra verka.

Annar valkostur en bílaleigubíll
Þegar viðskiptavinur þarf að fara með ökutæki sitt í viðgerð eftir tjón standa honum þrír valkostir til boða. Hann getur fengið bílaleigubíl til afnota á

meðan á viðgerðinni stendur, rafskútu frá Hopp eða fengið greiddar bætur fyrir afnotamissi þá daga sem bíllinn er í viðgerð. Við höfum undanfarin

ár reynt að auka hlutfall þeirra sem þiggja bæturnar með því að upplýsa viðskiptavini betur um valkostina, enda ekki allir sem þurfa á bílaleigubíln-

um að halda.

Eftir að hafa séð jafna hækkun á þessu hlutfalli undanfarin ár tók það því miður nokkra dýfu árið 2022 og fór niður í 21,2%. Hér hafa ýmsir þættir

áhrif, eins og t.d. lengri viðgerðartími vegna óvenjulegra aðstæðna á heimsmarkaði. Þær hafa orðið til að auka eftirspurnina eftir bílaleigubílum til

muna þar sem fólk átti erfiðara með að vera án bíls í lengri tíma. Við lítum þó á þessar áskoranir sem klárt tækifæri til að gera betur og munum

setja aukinn kraft í þetta verkefni á árinu 2023.

Innsýn Sjóvá
Með rafrænu lausninni 

Innsýn spöruðum við í akstri
Umsagnir viðskiptavina um Innsýn

„Þetta var bara ekkert mál … sparar 
helling að þurfa ekki að vera að keyra 
á milli staða!“

„Þetta hentaði mér mjög vel og var  
vinnusparandi fyrir alla. Ég var heima 
þannig að það passaði fínt að gera 
þetta svona.“
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Samfélag og forvarnir
Við höfum um árabil unnið með viðskiptavinum okkar að forvörnum, bæði einstaklingum og fyrirtækjum, enda samfélagsleg skylda tryggingarfé-

laga að stuðla að góðu og öruggu samfélagi. Við vinnum einnig að forvörnum í samstarfi við ýmsa góða aðila og styrkjum félagasamtök sem vinna

af krafti að forvörnum, í víðu samhengi.

Forvarnir fyrirtækja
Við eigum í góðu samstarfi við fyrirtæki í viðskiptum á sviði forvarna, enda allra hagur að koma í veg fyrir að slys eða tjón hljótist af starfsemi

þeirra. Á þessu sviði höfum við meðal annars lagt áherslu á áhættuskoðanir á eignum, reglulega tölfræðigreiningu og skýrslur til viðskiptavina um

þróun tjóna, atvikaskráningu og eftirfylgni og forvarnarkynningar fyrir starfsfólk, svo dæmi séu nefnd.

Á árinu 2022 var haldinn morgunfundur fyrir öll sveitarfélög landsins um forvarnir sveitarfélaga og heimsóknir í fyrirtæki gátu hafist að nýju þegar

samfélagið fór aftur að taka á sig fyrri mynd. Farið var meðal annars í heimsóknir í allar stærri bílaleigur fyrir sumarið og í fjölda annarra fyrirtækja.

Gefnir voru út tveir nýir bæklingar, Forvarnir í ferðaþjónustu og Tryggingar björgunarsveita. Gefin voru út fjögur forvarnarmyndbönd sem deilt var

til fyrirtækja, en þau fjölluðu um hvernig bakka á í stæði, notkun framrúðuplásturs, snjókeðjur og bílbelti. Myndböndin má nálgast hér.

Forvarnir með fjölbreyttum leiðum

Björgunarskipið Þór til hafnar í Vestmannaeyjum
Árið 2021 styrkti Sjóvá kaup Landsbjargar á nýjum björgunarskipum um 142,5 milljónir króna, en styrkurinn gerði Landsbjörgu mögulegt að hefja

smíði fyrstu þriggja skipanna. Í október 2022 var fyrsta nýja björgunarskipið, Þór, formlega afhent í Vestmannaeyjum, þar sem heimahöfn þess

verður.

Með skipunum styttist viðbragðstími Landsbjargar á sjó um helming í flestum tilfellum. Skipin munu því valda straumhvörfum í viðbragðstíma og

aðbúnaði fyrir áhafnir og skjólstæðinga. Þau skipta miklu máli fyrir öryggi sjófarenda í kringum landið en eru einnig hönnuð með það í huga að geta

aðstoðað við björgunarverkefni á landi.

„Þór hefur þegar sannað gildi sitt við leit og björgun. Þór hefur meðal annars tekið

þátt í stóru og flóknu leitarverkefni þar sem aðstaða um borð sannaði vel að löngu

tímabært var hefja uppfærslu björgunarskipaflota Landsbjargar, enda mun auðveld-

ara fyrir áhafnir núna að skipuleggja leitar- og björgunarstörf í verulega bættum

tækjakosti. Ljóst er að Þór hefur stækkað það svæði það sem hægt er að þjónusta

sjófarendur í neyð verulega bæði vegna aukins ganghraða og þess hve vel skipið

hefur reynst á erfiðu íslensku hafsvæði.“

– Örn Smárason, verkefnastjóri hjá Slysavarnarfélaginu Landsbjörgu

Þróun á Safetravel appinu
Safetravel appið var þróað áfram en appið er samstarfsverkefni Sjóvá og Landsbjargar, unnið af Stokki. Á árinu 2022 var m.a. bætt inn vindakorti

og tilkynningum um ástand á gosstöðvum í samstarfi við Almannavarnir. Yfir 100.000 manns hafa hlaðið niður Safetravel appinu.

Skipting styrkja

Skipting styrkja

Góðgerðarfélög 16,2%

Listir og menning 5,4%

Íþróttir 48,3%

Forvarnir 30,1%

10 milljónir til neyðarsöfnunar Rauða krossins
Í mars ákvað Sjóvá að styðja við bakið á flóttafólki vegna stríðsins í Úkraínu með því að styrkja neyðarsöfnun Rauða krossins. Styrkurinn nam

50.000 kr. fyrir hvern starfsmann, samtals 10 milljónir króna. Að auki hélt starfsmannafélag Sjóvá spurningakeppni til styrkar neyðarsöfnuninni og

söfnuðust þar 560.000 kr. sem komu frá starfsfólkinu sjálfu.

Fjármagnið sem safnaðist í neyðarsöfnunina var nýtt til að mæta þörfum þolenda átakanna í Úkraínu og veita neyðarþjónustu, tryggja aðgengi að

mat, vatni, heilbrigðisþjónustu, húsaskjóli og veita sálrænan stuðning.

FO verkefni UN Women
Í september ýtti UN Women á Íslandi úr vör nýrri FO herferð. Sjóvá var bakhjarl þessarar herferðar og gerði UN Women á Íslandi kleift að senda

allan ágóða af sölu FO varningsins til verkefna UN Women, sem miða að því að uppræta kynbundið ofbeldi.

Þetta var í áttunda sinn sem UN Women á Íslandi fór af stað í slíka herferð og að þessu sinni voru framleiddir FO vettlingar til styrktar hinsegin

verkefnum UN Women. Vettlingarnir voru framleiddir af Varma og hannaðir af Védísi Jónsdóttur prjónahönnuði. Verkefnið gekk vonum framar og

erum við hjá Sjóvá afar glöð að geta veitt þessu góða málefni lið.

„Við hjá UN Women á Íslandi erum ótrúlega stolt af því að hafa fengið Sjóvá sem

bakhjarl og samstarfsaðila í FO verkefni okkar. Það skiptir gríðarlegu máli fyrir okkur

að fá öflugt fyrirtæki, sem lætur ekki sitt eftir liggja að styðja við samfélagslega

mikilvæg verkefni. Samstarfið og salan á okkar fyrsta varningi saman, FO vettling-

unum, gekk svo vel að við höfðum ekki undan að láta framleiða fyrir okkur meira

magn, en rúmar 13 milljónir króna voru sendar í hinsegin sjóð UN Women.“

- Stella Samúelsdóttir framkvæmdastýra UN Women á Íslandi

Forvarnarheimsóknir og fræðsla
til fyrirtækja 2022

Áhættuskoðanir hjá
fyrirtækjum 2022

Sjálfbærni
Við hjá Sjóvá leggjum okkur fram um að starfa í sátt við sam-

félag og umhverfi. Með því að samþætta sjálfbærni og samfé-

lagslega ábyrga starfsemi stuðlum við að vexti til framtíðar, til

hagsbóta fyrir samfélagið allt.

 Umhverfi Samfélag og forvarnir Mannauður Stefna um sjálfbærni

https://www.sjova.is/einstaklingar/forvarnir/
https://arsskyrsla.sjova.is/
https://arsskyrsla.sjova.is/
https://arsskyrsla.sjova.is/arsreikningur-og-fjarmal/
https://arsskyrsla.sjova.is/anaegdir-vidskiptavinir/
https://arsskyrsla.sjova.is/stjornarhaettir/
https://arsskyrsla.sjova.is/sjalfbaerni/
https://arsskyrsla.sjova.is/ufs/
https://www.sjova.is/um-okkur/samfelagsleg-abyrgd/stefna-um-sjalfbaerni-og-samfelagsabyrgd/
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- Stella Samúelsdóttir framkvæmdastýra UN Women á Íslandi

„Hefur gífurlega þýðingu fyrir samfélagið hér“
Smábæjarleikarnir á Blönduósi eru á meðal þeirra fjölmörgu íþróttaviðburða sem Sjóvá styrkir á ári hverju. Leikarnir voru haldnir dagana 18. - 19.

júní en þetta var í 18. skiptið sem þeir fara fram. Um er að ræða knattspyrnumót fyrir krakka í 8. og upp í 5. flokk en í ár kepptu 35 lið frá 10 félög-

um á mótinu.

„Á meðan á mótinu stendur fyllist Blönduós af fótboltakrökkum og fjölskyldum

þeirra en okkur telst til að um 400 manns hafi verið á leikunum í ár. Þetta er alltaf

mjög skemmtilegt og hefur gífurlega þýðingu fyrir samfélagið hér, er orðið hluti af

því. Það verður svo mikið líf í bænum, fólk að fara í sundlaugina, sækja veitingastað-

ina og svo framvegis, þannig að þetta er mikil innspýting fyrir allt og alla. Þessu

fylgir að sjálfsögðu mikil vinna sem fólk leggur á sig í sjálfboðavinnu en hún er

sannarlega þess virði og alltaf gaman að sjá hvað þetta er mikil upplifun fyrir krakk-

ana.“

- Vignir Björnsson, Ungmennafélaginu Hvöt

Sjóvá samstarfsaðili Umhverfisráðstefnu Gallup
Árlega framkvæmir Gallup Umhverfiskönnun þar sem Íslendingar eru spurðir um viðhorf og hegðun í tengslum við umhverfismál og loftslags-

breytingar og voru niðurstöðurnar í ár kynntar á Umhverfisráðstefnu Gallup í mars. Sjóvá var meðal samstarfsaðila ráðstefnunnar en þeir tryggja

meðal annars að hægt sé að framkvæma rannsóknina og hafa hana öllum opna. Þannig geta fyrirtæki til dæmis nýtt sér niðurstöðurnar til að

marka sér enn skýrari stefnu í þessum málaflokki, með hliðsjón af hegðun og viðhorfi almennings. Niðurstöður könnunarinnar má nálgast hér.

Mannauður

Starfsánægja skiptir máli
Ein af grundvallarforsendum framúrskarandi þjónustu til viðskiptavina er ánægt starfsfólk. Í árlegri könnun Gallup, sem framkvæmd var í nóvem-

ber 2022, mældist starfsánægja starfsfólks Sjóvár í topp 8% fyrirtækja á Íslandi.

Sjóvá var einnig í fimmta sinn, eitt af fimm fyrirtækjum sem fengu nafnbótina Fyrirtæki ársins í flokki stórra fyrirtækja í könnun VR í maí 2022.

Þessi könnun er stærsta vinnumarkaðskönnun á Íslandi og veitir því góðan samanburð við helstu fyrirtæki landsins.

Sjóvá er eina fyrirtækið á Íslandi sem hefur hlotið nafnbótina Fyrirtæki ársins árlega síðustu fimm árin.

Framúrskarandi einkunn fyrir félagsþætti
Í UFS áhættumati Reitunar sem birt var í september 2022 hlaut Sjóvá framúrskarandi einkunn fyrir liðinn Félagsþætti, eða einkunnina A1. Félags-

þættir í mati Reitunar snúa að vinnuumhverfi annars vegar og velferð starfsfólks og viðskiptaánægju hins vegar. Nánar er fjallað um mat Reitunar í

UFS kafla.

Jafnrétti og jöfn tækifæri
Hjá Sjóvá hefur um árabil verið unnið markvisst að því að tryggja jafnrétti og jöfn tækifæri innan fyrirtækisins. Á hverju ári eru skilgreindar aðgerðir

byggðar á jafnréttisstefnu, með það að markmiði að stuðla að jafnri stöðu kynja. Þessar aðgerðir ná jafnt til launaákvarðana, ráðninga, stöðuveit-

inga og annarra tækifæra. Einnig er virkt eftirlit með þróun kjara og launa á markaði til að tryggja samkeppnishæf laun fyrir sambærilega vinnu,

menntun og reynslu. Árangurinn af þessum aðgerðum er metinn reglulega með greiningum sem framkvæmdar eru af innri og ytri aðilum.

Sjóvá var eitt af fyrstu fyrirtækjum landsins til að fá jafnlaunavottun. Jafnlaunavottunin staðfestir að jafnlaunakerfi okkar, verklag við launaákvarð-

anir og eftirlit með kynbundnum launamun tryggir að starfsfólki sé ekki mismunað í launum né öðrum kjörum eftir kyni. Launamunur kynjanna

hefur ávallt mælst lægri en 2% og á árinu 2022 mældist hann 1,2%.

Jafnvægisvog FKA
Sjóvá er stoltur styrktaraðili Jafnvægisvogarinnar sem er hreyfiaflsverkefni FKA, Félags kvenna í atvinnulífinu, og forsætisráðuneytisins. Tilgangur

verkefnisins er meðal annars að auka jafnvægi kynja í efsta lagi stjórnunar fyrirtækja í íslensku viðskiptalífi og að virkja íslenskt viðskiptalíf til að

vera fyrirmynd jafnréttis fyrir aðrar þjóðir. Á árlegri ráðstefnu Jafnvægisvogarinnar 2022 hlaut Sjóvá viðurkenningu Jafnvægisvogarinnar, en hana

hljóta þau fyrirtæki sem hafa náð að jafna hlutfall kynja í efsta lagi stjórnunar.

Sálfélagslegt áhættumat
Góð vinnuvernd, áhersla á öryggismál og stuðningur við góða andlega og líkamlega heilsu starfsfólks eru mikilvægir þættir í heilbrigðri fyrirtækja-

menningu. Árið 2015 varð Sjóvá meðal fyrstu fyrirtækja landsins til að framkvæma sálfélagslegt áhættumat í samræmi við lög um hollustuhætti

og vinnuvernd og var það síðast lagt fyrir í maí 2022. Sálfélagslegt áhættumat mælir ýmsa þætti í starfsumhverfi starfsfólks sem geta haft áhrif á

vellíðan og öryggi starfsmanna, eins og stjórnun, kröfur starfs, álag, streitu, samskipti, einelti eða áreitni, og eru niðurstöður matsins nýttar við

gerð aðgerðaáætlana, fræðslu,   og forvarnarstarfs í þessum málaflokki. Sjóvá er með skýra forvarnar- og viðbragðsáætlun í eineltis-, áreitni- og of-

beldismálum sem miðað að því að tryggja sálfélagslegt og líkamlegt öryggi starfsfólks.
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Fræðsla og starfsþróun
Mikill metnaður er lagður í að taka vel á móti og þjálfa nýtt starfsfólk á fyrstu mánuðum í starfi. Allt starfsfólk sem er að hefja störf þarf að ljúka

ákveðinni skyldufræðslu þar sem dregið er saman allt það helsta sem þarf að kynna sér fyrstu vikur og mánuði í starfi, s.s. starfs- og vinnulýsingar

ásamt öryggis- og siðareglum. Símenntun og viðhald þekkingar er einnig lykilatriði í allri starfsemi Sjóvá. Metnaðarfull fræðsludagskrá er í boði hjá

félaginu allt árið um kring og hefur regluleg rafræn fræðsla fyrir allt starfsfólk fest sig í sessi. Að auki er starfsfólk hvatt til að vera duglegt að sækja

námskeið og ráðstefnur utanhúss sem styrkja það í starfi.

Framúrskarandi fyrirtæki
Árlega greinir Creditinfo rekstur íslenskra fyrirtækja og birtir lista yfir þau fyrirtæki sem hafa sýnt fram á framúrskarandi og stöðugan árangur í

rekstri. Kröfurnar til að hljóta nafnbótina Framúrskarandi fyrirtæki hafa jafnframt aukist með auknum kröfum á upplýsingagjöf um sjálfbærnistefnu

og rekstur. Sjóvá var líkt og undanfarin ár á lista Framúrskarandi fyrirtækja og glöddumst við einnig yfir að sjá hversu mörg þeirra fyrirtækja sem

voru á listanum eru hjá okkur í viðskiptum, eða 299 talsins. Til að fagna þessum góða árangri þeirra var ákveðið að styrkja Mæðrastyrksnefnd

Reykjavíkur í desembermánuði í þeirra nafni.
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Stefna um sjálfbærni Umhverfisþættir Félagsþættir Stjórnarhættir Markmið Sjálfbærniuppgjör í Excel

UFS áhættumat fyrir Sjóvá
Reitun framkvæmdi UFS áhættumat á frammistöðu Sjóvá á sviði sjálfbærni í annað sinn árið 2022. Sjóvá fékk einkunnina B2 með 76 stig af 100

mögulegum, sem telst góð einkunn. Meðaltal íslenska markaðarins stendur nú í 71 stigi.

Sjóvá mældist yfir meðaltali í umhverfis- og félagsþáttum og er á pari við meðaltal í stjórnarháttum í samanburði við önnur félag sem hafa verið

metin.

Matið gerir grein fyrir hvernig fyrirtæki standa frammi fyrir áhættum sem snúa að umhverfis- og félagsþáttum og stjórnarháttum. UFS mat er

framkvæmt fyrir hönd fjárfesta á útgefendum verðbréfa sem nýta matið til að veita félögum í eignarsöfnum sínum aðhald og ýta undir framþróun

á þessum sviðum.

Framúrskarandi einkunn fyrir
félagsþáttinn
Í UFS áhættumati Reitunar hlaut Sjóvá framúrskarandi einkunn fyrir

liðinn Félagsþætti, annað árið í röð, með einkunnina A1 og 97 stig af

100.

Skoða niðurstöður Reitunar

Stefna um sjálfbærni og samfélagslega ábyrgð
Hlutverk Sjóvár er að tryggja verðmætin í lífi fólks.

Við hjá Sjóvá viljum starfa í sátt við samfélag og umhverfi. Með því að samþætta sjálfbærni og samfélagslega ábyrga starfsemi stuðlum við að

arðsemi og vexti til framtíðar til hagsbóta fyrir samfélag, viðskiptavini, starfsfólk og hluthafa.

Sjóvá leggur sitt af mörkum til að stuðla að sjálfbærni og vernd umhverfisins með því að draga úr umhverfisáhrifum starfseminnar með markviss-

um aðgerðum og ábyrgri og meðvitaðri nýtingu auðlinda.

Sjóvá leggur áherslu á að veita framúrskarandi þjónustu og tryggja að þjónustan sé aðgengileg og í takt við þarfir og vilja viðskiptavina. Starfs-

ánægja er mikilvæg forsenda ánægðra viðskiptavina. Sjóvá vill með góðum starfsaðstæðum tryggja að vera ávallt samkeppnishæf og geta ráðið til

sín framúrskarandi starfsfólk. Sjóvá hefur um árabil unnið markvisst að jafnréttismálum og lagt áherslu á að vera í fararbroddi í málaflokknum.

Stefna okkar í jafnréttismálum byggir á mannréttindastefnu. Sjóvá hefur í heiðri grundvallarmannréttindi eins og þeim er lýst í alþjóðasamningum.

Samþætting við heimsmarkmið
Áherslur okkar í sjálfbærni taka einnig mið af heimsmarkmiðum Sam-

einuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun og vinnum við stöðugt að því að

auka samþættingu þeirra við starfsemina. Við leggjum áherslu á fimm

markmið sem tengjast eðli rekstrarins; 3. Heilsa og vellíðan, 5. Jafn-

rétti kynjanna, 8. Góð atvinna og hagvöxtur, 12. Ábyrg neysla og fram-

leiðsla og 13. Aðgerðir í loftslagsmálum.

Skoða stefnu um sjálfbærni

Birting UFS mælikvarða
Við vinnslu á ófjárhagslegum upplýsingum styðst Sjóvá við UFS (e. ESG) leiðbeiningar sem Kauphallir Nasdaq á Norðurlöndum gáfu út um birt-

ingu upplýsinga um sjálfbærni eða umhverfismál, félagsþætti og stjórnarhætti. Þessi viðmið uppfylla ákveðna þætti hins alþjóðlega staðals,

Global Reporting Initative, sem auðveldar fyrirtækjum og stofnunum að miðla upplýsingum um samfélagsábyrgð með gagnsæjum og skýrum

hætti. Ófjárhagslegar upplýsingar eru hluti af ársreikningi félagsins sem er í heild sinni lagður fyrir endurskoðunarnefnd Sjóvár og er samþykktur af

stjórn félagsins.

Við höfum frá árinu 2021 verið í samstarfi við Klappir grænar lausnir um notkun á sjálfbærnilausn þeirra til að halda utan um árangur aðgerða í

UFS sjálfbærniskýrslu og gerð sjálfbærniuppgjörs. Gögnum í UFS skýrslu er nú safnað inn í kerfi Klappa með sjálfvirkum hætti að stórum hluta.

Kerfið annast útreikninga á losun samkvæmt Greenhouse Gas Protocol.

Umhverfisþættir
Sjóvá leggur sitt af mörkum til að stuðla að sjálfbærni og vernd umhverfisins með því að draga úr umhverfisáhrifum starfseminnar með markviss-

um aðgerðum og ábyrgri og meðvitaðri nýtingu auðlinda. Umhverfisáherslur miða að því að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda í eigin starfsemi

og stuðla að minni losun með forvörnum, fræðslu og ábyrgum lausnum í vöruframboði og þjónustu. Umhverfisstefna og markmiðasetning eru

verkfæri til að ná settum markmiðum.

Sjálfbærnimarkmið Sjóvár sem snýr að umhverfisþáttum tengjast heimsmarkmiðum nr. 12 og 13.

Hér má nálgast UFS sjálfbærniuppgjör Sjóvár fyrir árið 2022 á Excel sniði.

U1. Losun frá ferðum starfsfólks
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U6. Vatnsnotkun

U1. Samsetning losunar*

* Eldsneyti inniheldur bæði bruna og framleiðslu þess. Rafmagn og hitaveita inniheldur 
framleiðslu, flutnings- og dreifitap. Losun vegna ferða starfsfólks áætluð út frá könnun um 
ferðavenjur sem starfsfólk svaraði.

U1. Losun gróðurhúsalofttegunda

U2. Losunarkræfni 
gróðurhúsalofttegunda

•Vatn m³

U3. Orkunotkun

U4. Orkukræfni

2022 2021 2020

Endurnýjanlegir orkugjafar 94,3%

Jarðefnaeldsneyti 5,7%

Endurnýjanlegir orkugjafar Jarðefnaeldsneyti

U5. Samsetning orku

Bein orkunotkun inniheldur eldsneyti og óbein 
orkunotkun inniheldur rafmagn og hita

188,3
tonn CO₂ ígildi

U8. Loftslagseftirlit framkvæmdastjórnar

Hefur framkvæmdastjórn yfirumsjón með og/eða 
stýrir loftslagstengdri áhættu?

U10. Mildun loftslagsáhættu
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ISK

Heildarfjármagn sem árlega er fjárfest í 
loftslagstengdum innviðum, seiglu og vöruþróun

Fylgir fyrirtækið formlegri umhverfisstefnu?

U7. Umhverfisstarfsemi

Fylgir fyrirtækið sérstökum úrgangs-, vatns-, orku- 
og/eða endurvinnslustefnum?

Notar fyrirtækið viðurkennt orkustjórnunarkerfi?

U9. Loftslagseftirlit stjórnar

Hefur stjórn eftirlit með og/eða stjórnar 
loftslagstengdri áhættu?

Félagsþættir

Viðskiptavinir og samfélag
Sjóvá leggur áherslu á að veita framúrskarandi þjónustu og tryggja að þjónustan sé aðgengileg og í takt við þarfir og vilja viðskiptavina. Stefna fé-

lagsins til framtíðar miðar að því að vera þjónustufyrirtæki í fremstu röð sem byggir á ánægðum viðskiptavinum, starfsánægju og samþættingu

tækni og persónulegrar þjónustu. Nýsköpun og sífelld þróun vöru og þjónustu Sjóvár stuðla að velsæld og árangri.

Sjóvá er ábyrgt og virkt í samfélaginu og á hverju ári eru veittir styrkir til aðila sem vinna að góðum málefnum í þágu samfélagsins. Sjóvá kappkost-

ar að þeir fjármunir sem fara til styrktarmála styðji við hlutverk og stefnu félagsins og þau heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna sem við leggjum

áherslu á. Í samræmi við hlutverk okkar styrkjum við verkefni með ríkt forvarnagildi, forvarnir gegn slysum og tjónum eða heilsutengdar forvarnir.

Sjóvá styður við samfélagið og félagslega grósku með forvarnastarfi, styrkjum og markvissu samstarfi. Þannig stuðlum við að öruggara samfélagi

og auknum lífsgæðum.

Sjálfbærnimarkmið Sjóvár sem snúa að félagsþáttum tengdum viðskiptavinum og samfélagi; þjónusta, aðgengi og ábyrgt vöruframboð, tengjast

heimsmarkmiðum nr. 3, 8, 12 og 13.

Mannauður
Starfsánægja er mikilvæg forsenda ánægðra viðskiptavina. Sjóvá vill með góðum starfsaðstæðum og fyrirtækjamenningu vera eftirsóknarverður

vinnustaður og geta ráðið til sín framúrskarandi starfsfólk. Sjóvá hefur um árabil unnið markvisst að jafnréttismálum og lagt áherslu á að vera í far-

arbroddi í málaflokknum. Stefna okkar í jafnréttismálum byggir á mannréttindastefnu sem miðar að því að tryggja jöfn laun og tækifæri starfsfólks

og fjölbreytileika í samsetningu stjórnar, stjórnenda og starfsfólks. Sjóvá hefur í heiðri grundvallarmannréttindi eins og þeim er lýst í alþjóðasamn-

ingum.

Sjálfbærnimarkmið Sjóvár sem snúa að félagsþáttum tengdum mannauði; starfsánægju, jafnrétti og jafnlaunastefnu, tengjast heimsmarkmiðum

nr. 5 og 8.

F5. Hlutfall tímabundinna starfskrafta

F2. Launamunur kynja*

* Sjóvá hefur verið með jafnlaunavottun fá árinu 2014. Í samræmi við reglur vottunar er árlega gerð 
launagreining. Árið 2022 mældist 1,2% óútskýrður launamunur kynja, körlum í hag, að teknu tilliti 
til skýringarbreyta.

F1. Launahlutfall forstjóra F3. Starfsmannavelta

F4. Kynjafjölbreytni

Ef já, nær mannréttindastefnan til birgja og 
framleiðenda?

F9. Barna- og nauðungarvinna

Hefur fyrirtækið birt og framfylgt 
vinnuverndarstefnu og/eða heildrænni heilsu- 
og öryggisstefnu?

F8. Hnattræn heilsa og öryggi

Hefur fyrirtækið birt og framfylgt 
mannréttindastefnu?

F10. Mannréttindi

Framfylgir fyrirtækið stefnu gegn 
barnaþrælkun?

Fylgir fyrirtækið stefnu er varðar kynferðislegt 
áreiti og/eða jafnrétti?

F6. Aðgerðir gegn mismunun

Ef já, nær mannréttindastefnan til birgja og 
framleiðenda?

Er þetta   hlutfall sett fram af fyrirtækinu þínu í 
skýrslugjöf til yfirvalda?

F7. Vinnuslysatíðni

0%
af vinnutíma sem tapaðist 

vegna slysa.

Framfylgir fyrirtækið stefnu gegn 
nauðungarvinnu?

Stjórnarhættir
Sjóvá fylgir í hvívetna þeim lögum og reglum sem um starfsemina gilda. Leitast er við að stjórnarhættir séu í samræmi við leiðbeiningar um stjórn-

arhætti og þær kröfur sem gerðar eru til félaga sem eru eftirlitsskyldir aðilar og skráð í kauphöll. Sjóvá hefur skýra stefnu um að vinna gegn hvers

konar spillingu, glæpsamlegri starfsemi og peningaþvætti í öllum viðskiptum.

Sjálfbærnimarkmið Sjóvár sem snýr að stjórnarháttum tengjast heimsmarkmiðum nr. 16 og 17.

S4. Kjarasamningar

S1. Kynjahlutfall í stjórn S3. Kaupaukar
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Fá framkvæmdastjórar formlegan kaupauka fyrir 
að ná árangri á sviði sjálfbærni?
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Hlutfall starfsmanna sem falla undir 
almenna kjarasamninga

S5. Siðareglur birgja

Ber seljendum fyrirtækisins og birgjum þess að 
fylgja siðareglum?

S8. Sjálfbærniskýrsla

Inniheldur skýrslugjöf fyrirtækisins til 
stjórnvalda gögn um sjálfbærni?

Birtir fyrirtækið sjálfbærniskýrslu?

S2. Óhæði stjórnar

80%Hlutfall óháðra stjórnarmanna

Bannar fyrirtækið forstjóra að sinna 
stjórnarformennsku?

S6. Siðferði og aðgerðir gegn spillingu

76%Ef já, hvaða hlutfall starfsmanna hefur 
formlega staðfest að það fylgi stefnunni?

Framfylgir fyrirtækið siðareglum og/eða stefnu 
gegn spillingu og mútum?

S10. Gögn tekin út/sannreynd af ytri aðila

Er upplýsingagjöf um sjálfbærni tryggð eða staðfest af þriðja aðila?

S7. Persónuvernd

Hefur fyrirtækið þitt hafist handa við að fylgja 
GDPR reglum?

Framfylgir fyrirtækið persónuverndarstefnu?

S9. Starfsvenjur við upplýsingagjöf

Setur fyrirtækið markmið og gefur skýrslu um framvindu heimsmarkmiða 
Sameinuðu þjóðanna?

Veitir fyrirtækið upplýsingar um sjálfbærni til viðurkenndra aðila með 
skipulögðum hætti?

Leggur fyrirtæki áherslu á tiltekin heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um 
sjálfbæra þróun (UN SDGs)?

Inniheldur sjálfbærniskýrslan kafla um félagslega 
þætti, stjórnarhætti og umhverfisþætti?

Markmið og árangur 2022

•

•

Góður árangur náðist í því að auka nýtingu fjarskoðunarlausnarinnar 
Innsýnar í tjónaskoðunum.
Átak til að hækka hlutfall viðgerðra framrúða fólst í að auka 
upplýsingagjöf til viðskiptavina og góðu samstarfi við verkstæði. 
Síðustu 6 mánuði ársins var hlutfall viðgerða á móti nýjum rúðum 14%.

•

•

Félagið hlaut þá viðurkenningu að vera efst tryggingafélaga í Íslensku 
ánægjuvoginni árið 2022, sjötta árið í röð.
Samkvæmt könnun Prósent í lok árs 2022 á fyrirtækjamarkaði reyndist 
Sjóvá oftast vera fyrsta fyrirtæki sem stjórnendur nefndu og fyrsta val 
fyrirtækja á Íslandi þegar kemur að því að velja sér tryggingafélag.

•

•

Birtar voru greinar um forvarnir á fréttamiðlum og regluleg skilaboð 
voru send til viðskiptavina, ýmist á samfélagsmiðlum, í fjölmiðlum 
og með markpóstum.
Stöð ugt er unn ið að því að greina áhætt ur ólíkra fyr ir tækja og eru 
reglu legar heim sókn ir til fyr ir tækja í við skipt um þar sem átt er 
samtal um for varn ir og öryggismenningu eru fastur þáttur í 
starfseminni.

Efla forvarnastarf og fjölga 
forvarnaskilaboðumAuka ánægju viðskiptavina

•Áframhaldandi þróun var á sjova.is, ný lausn fyrir tjónstilkynningar og 
nýtt umsóknarferli fyrir barnatryggingar voru meðal þeirra nýjunga 
sem litu dagsins ljós á árinu, auk þess sem tekinn var í notkun rafrænn 
fyrirtækjaráðgjafi.

Félagsþættir – Viðskiptavinir og samfélag

Umhverfisvænni tjónaafgreiðsla
Stafrænar lausnir

Félagsþættir – Mannauður

•Markmiðið náðist og mældist starfsánægja 
starfsfólks Sjóvá með því hæsta sem mælist 
hjá íslenskum fyrirtækjum og í topp 8% 
fyrirtækja í alþjóðlegum gagnabanka Gallup 
sem telur tugþúsundir erlendra fyrirtækja.

Viðhalda hárri starfsánægju

•Sjóvá stóðst úttekt á jafnlaunastefnu 
félagsins. Mældist óútskýrður launamunur 
1,2%.

Jafnlaunavottun

•Í lok ársins voru 49% starfsmannahópsins 
konur og 51% karlar og voru 40% 
stjórnarmanna Sjóvár konur og 60% karlar. 
Þá eru konur 40% af framkvæmdastjórn 
félagsins og í hópi stjórnenda félagsins eru 
40% konur og 60% karlar. Í stjórn 
dótturfélagsins Sjóvár Lífs eru 67% konur og 
33% karlar. Meðaltal allra flokka í lok árs 
2022 er 49% karlar og 51% konur.

Fjölbreytileiki og
hlutföll kynja

Umhverfi

•

•

•

•

Heildarlosusn ársins nam 269,3 
kolefnisígildistonnum.
Losun frá notkun jarðefnaeldsneytis dróst 
saman um 12% milli ára og kemur það til bæði 
vegna aukinnar hlutdeildar rafbíla auk 
notkunar á Innsýn fjarskoðunarlausninni sem 
sparað hefur mikinn akstur.
Losun frá flugsamgöngum jókst vegna 
árshátíðar sem haldin var erlendis, en 78% 
losunar vegna viðskiptaferða er til komin 
vegna hennar.
Sjóvá er með samning við Kolvið um 
kolefnisbindingu losunar frá rekstrinum.

Draga úr losun 
gróðurhúsalofttegunda

•

•

•

Hreinorkubílum fjölgaði í rekstri og eru fleiri 
væntanlegir á árinu 2023.
Samgöngustyrkjum hefur fjölgað, styrkir 
verið hækkaðir og sveigjanleiki aukinn til að 
styðja starfsfólk til vistvænni ferðamáta.
Mælingar á afleiddri losun og losun vegna 
fjárfestinga eru í vinnslu.

Kolefnishlutleysi

•

•

Markmið um að ná 75% vefskráningu tjóna 
náðist í desember 2022.
Stafrænum lausnum í þjónustu fjölgar ár frá 
ári og er það liður í að mæta viðskiptavinum 
með þeim samskiptaleiðum sem þeir kjósa.

Aukin rafræn viðskipti

Stjórnarhættir

Fyrirmyndarfyrirtæki í stjórnarháttum

•

•

Sjóvá hefur undirgengist formlegt mat á starfsháttum stjórnar og stjórnenda sem byggir á leiðbeiningum um góða 
stjórnarhætti sem gefnar eru út af Viðskiptaráði Íslands, Samtökum atvinnulífsins og Nasdaq á Íslandi. Matsaðili hefur 
lokið úttekt og mælt með því að félagið fái viðurkenningu sem fyrirmyndarfyrirtæki í góðum stjórnarháttum sem veitt 
verður síðar á árinu.
Heildarniðurstaða UFS áhættumats Reitunar á Sjóvá var lokaeinkunn B2 og 76 stig af 100 mögulegum. Meðaltal íslenska 
markaðarins stóð þá í 71 stigi af 100 mögulegum. Félagið fékk 65 stig af 100 mögulegum og einkunnina B3 fyrir 
stjórnarhætti í UFS mati Reitunar.

Sjóvá stefnir á að auka hlutfall viðskiptavina í 
rafrænum og pappírslausum viðskiptum og 
auka vefskráningu tjóna.

Sjóvá gerir árlega úttekt á jafnréttismálum og 
er jafnlaunastefna félagsins tekin út árlega af 
óháðum aðilum. Sjóvá hefur markmið um að 
óleiðréttur launamunur kynja sé ekki meiri en 
2%.

Áfram verður unnið að því að gera rekstur 
Sjóvá kolefnishlutlausan.

Við ætlum að draga úr losun frá starfseminni 
og kolefnisjafna þá losun sem óhjákvæmileg er 
í lok hvers árs.

Stefna Sjóvár er að huga að fjölbreytileika og 
hlutföllum kynja. Markmið eru um að meðaltal 
hlutfalla karla og kvenna séu milli 45% og 
55%.

Sjóvá heldur úti virku forvarnarstarfi. Með góðum skilaboðum og 
áhættumati er hægt að hafa áhrif, fyrirbyggja tjón og minnka líkur á 
skaða.

Markmið eru um að halda hárri starfsánægju 
og að hún sé áfram meðal 10% efstu mælinga 
hjá Gallup á Íslandi.

Markmið félagins er að einstaklingar og fyrirtæki í viðskiptum geti 
nálgast upplýsingar og þjónustu með rafrænum hætti, kjósi þau það.

Allt kapp er lagt á að viðskiptavinir séu ánægðir og eru reglulegar 
mælingar framkvæmdar bæði á einstaklings- og fyrirtækjamarkaði. 
Markmið okkar er að vera efst tryggingafélaga í Íslensku ánægjuvoginni.

Sjóvá einsetur sér að vera fyrirmyndarfyrirtæki í stjórnarháttum.

Sjóvá leitast við að upplýsa viðskiptavini um kosti umhverfisvænni 
tjónaafgreiðslu og hefur það að markmiði að auka hana og minnka um 
leið sóun.

Íslenska  Um okkur  Fjárfestar  Ársskýrsla 2022  UFS

 Þjónustusími

440 2000
 Tjónavakt

440 2424

 Netfang

sjova@sjova.is

 Vegaaðstoð

440 2222

 Kringlan

Mán - Fim

9:00 - 16:00

Fös

9:00 – 15:00

 Útibú

Alla virka daga

11:00 – 15:00

UFS
Við leggjum ríka áherslu á upplýsingagjöf og gagnsæi í rekstr-

inum. Við birtum því árlega UFS mælikvarða og árangur á

sviði umhverfismála, félagsþátta og stjórnarhátta og mark-

miðin sem við höfum sett okkur í sjálfbærnimálum.

Sjálfbærniuppgjör 2022

Ársskýrsla 2022 Ársreikningur Ánægðir viðskiptavinir Stjórnarhættir Sjálfbærni UFS

https://arsskyrsla.sjova.is/
https://www.facebook.com/sjovaalmennartryggingar/
https://www.instagram.com/sjovatryggingar/
https://www.linkedin.com/company/sjova
https://www.sjova.is/um-okkur/sjova/lagalegur-fyrirvari/
https://www.sjova.is/um-okkur/vinnustadurinn/vottanir/
https://www.sjova.is/media/7828/sjova-ufs-sjalfbaerniuppgjor2022.xlsx
https://sjovadigital.azurewebsites.net/media/7600/sjova-2022-einblodungur-reitun.pdf
https://www.sjova.is/um-okkur/samfelagsleg-abyrgd/stefna-um-sjalfbaerni-og-samfelagsabyrgd/
https://vidskiptarad.cdn.prismic.io/vidskiptarad/964ee324-5839-421d-9e6b-a85d871f67b0_2021_02_18-UFS-leidbeiningar.pdf
https://www.klappir.com/
https://ghgprotocol.org/
https://arsskyrsla.sjova.is/media/7828/sjova-ufs-sjalfbaerniuppgjor2022.xlsx
https://www.sjova.is/
https://www.sjova.is/um-okkur/
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https://arsskyrsla.sjova.is/ufs/
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tel:4402424
mailto:sjova@sjova.is
tel:4402222
https://sjovadigital.azurewebsites.net/media/7829/uppgjor-sjova-2022.pdf
https://arsskyrsla.sjova.is/
https://arsskyrsla.sjova.is/
https://arsskyrsla.sjova.is/arsreikningur-og-fjarmal/
https://arsskyrsla.sjova.is/anaegdir-vidskiptavinir/
https://arsskyrsla.sjova.is/stjornarhaettir/
https://arsskyrsla.sjova.is/sjalfbaerni/
https://arsskyrsla.sjova.is/ufs/
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