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Onze inzet voor integriteit 
Cigna's Ethische Gedragscode

Elke dag verzoeken we onze klanten en cliënten om hun vertrouwen – vertrouwen in 
ons om hun behoeften te kunnen vervullen, om uitstekende service te bieden en om 
hun gegevens veilig te houden. Hun vertrouwen winnen, betekent voor mij dat we te 
allen tijde ethisch moeten handelen. 

Klantenservice van de hoogste kwaliteit leveren op wereldschaal is geen gemakkelijke 
taak. De wereld verandert – de behoeften van klanten veranderen – en onze sector is 
meer dan ooit prestatiegericht. Maar Cigna is klaar voor de uitdaging. Wij hebben de 
capaciteiten, vaardigheden en passie – en vooral de mensen – om onze missie te 
volbrengen en onze klanten een beter leven te geven. 

Cigna's Ethische Gedragscode vormt de basis van onze onwrikbare inzet voor integriteit, naleving van wetten 
en ethisch gedrag. Ze vormt een 'realistische leidraad' voor het gedrag en de gedragsprincipes die wij beogen 
om ons als team in te zetten om het leven van miljoenen mensen in alle hoeken van de wereld te verbeteren. 
En deze principes zijn van toepassing op jou – als lid van het Cigna team – ongeacht je functie of locatie. 

Uiteindelijk gaat het erom eerlijk en volledig transparant om te gaan met onze klanten, stakeholders, 
gemeenschappen en met elkaar. Ik ben er trots op met toegewijde professionals samen te werken die waarde 
hechten aan ethisch zakendoen. Dat is de hoge standaard die we voor onszelf stellen. 

Ik wil je vragen om te blijven handelen met integriteit in al jouw interacties – elke dag opnieuw. Vergeet niet, 
als we dat doen, zullen wij winnen – en zodoende onze klanten ook. 

Hartelijk dank voor jouw voortdurende inzet om juist te handelen voor jezelf, voor Cigna en voor onze 
miljoenen klanten, cliënten en partners.

David M. Cordani 
President en CEO, Cigna Corporation

Ethisch zijn, integer handelen en het juiste doen, liggen aan het hart van een 
klantgerichte organisatie. Onze missie en belofte zijn verplichtingen aan onze klanten, 
verzekerden en regelgevers, en deze kritische relaties zijn gebouwd op vertrouwen.

Elk van ons is verantwoordelijk voor onze bijdrage aan het vormgeven van Cigna's 
cultuur door te handelen in overeenstemming met onze missie en onze Ethische 
Gedragscode. Hierdoor zorgen wij dat Cigna haar missie vervult op een nalevende en 
ethische wijze. Dat is een verantwoordelijkheid waarop we allen trots zijn, omdat het 
een cruciaal aspect is om de behoeften van onze klanten centraal te plaatsen bij alles 
wat wij doen.

De Code is gebaseerd op onze missie en kernwaarden, en bevestigt de principes en 
professionele normen die al bestaan in onze organisatie. Hoewel wij ons elke dag inzetten om te slagen in 
competitieve uitdagingen en alle kansen aangrijpen om onze organisatie verder te ontwikkelen, mag de druk 
die hierbij komt kijken nooit een excuus zijn om roekeloos met onze waarden om te springen. Onze 
aandeelhouders en de mensen voor wie wij werken, verdienen niets minder dan het hoogste niveau van service 
en ethisch gedrag.

Ik, net zoals alle leden van het leadership team van Cigna, zie het als mijn persoonlijke taak ervoor te zorgen 
dat onze waarden, die je terugvindt in onze Code, diepgeworteld blijft in Cigna.

Naleving is belangrijk voor ons. Bij elke beslissing die we nemen, elke dag opnieuw.

Tom O’Neil 
Global Compliance Officer, Cigna Corporation 
Thomas.O’Neil@Cigna.com 2
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Onze Ethische Gedragscode

› Integriteit bij het beschermen van 
bedrijfsmiddelen, reputatie en 
goodwill.

› Integriteit op de markt.

› Integriteit in de openbare sector.

› Integriteit als een maatschappelijk 
verantwoorde onderneming.

› Integriteit op het werk.

Cigna’s beleid tegen vergelding
Wanneer je in goed vertrouwen kwesties inzake onze Ethische Gedragscode of andere nalevingskwesties 
meldt, of deelneemt aan een onderzoek van deze kwesties, ben je niet onderhevig aan vergelding. Elke 
werknemer van Cigna die zich inlaat met vergelding, zal onderworpen worden aan disciplinaire maatregelen, 
tot en met beëindiging van dienstverband.

Wij beloven de volgende beginselen na te leven:
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Onze Code en Principes

Cigna's Ethische Gedragscodes ('Code en 
Principes') beschrijven belangrijke regels en 
richtlijnen omtrent het handhaven van de hoogste 
normen wat betreft integriteit, naleving van wetten 
en ethisch gedrag bij Cigna. 

Onze Code en Principes zijn aanvaard en 
goedgekeurd door de raad van bestuur. Cigna 
werkt momenteel aan een nieuwe Code en 
Principes, met als inspiratiebron de Codes van 
Cigna en Express Scripts die zij al een aantal jaren 
gebruiken. De raad van bestuur van de nieuwe, 
gecombineerde organisatie zal de Code bespreken 
tijdens zijn vergadering in het eerste kwartaal. 
Zodra goedgekeurd wordt de nieuwe Code en 
Principes verdeeld aan alle werknemers. In 
tussentijd geldt echter de Ethische Gedragscode 
van Cigna voor ALLE werknemers in de 
gecombineerde organisatie, onafhankelijk van 
functie of locatie. Daarnaast blijven de 
gedragscodes van Express Scripts en eviCore 
geldig voor hun respectievelijke werknemers en de 
werknemers van hun dochterondernemingen en 
verbonden ondernemingen. De kernwaarden 
weergegeven in deze Codes liggen op dezelfde lijn 
en vormen de basis van onze onwrikbare inzet voor 
integriteit, naleving van wetten en ethisch gedrag.

Natuurlijk kan geen enkel document een precieze 
handleiding vormen voor elke situatie waarmee je 
wordt geconfronteerd. In veel gevallen kan je het 
best je gezond verstand en goed oordeel volgen. 
Daarnaast vind je op de volgende pagina's ook 
beleidslijnen gerelateerd aan onze Code en 
Principes die je hierbij zullen helpen. 

Als je niet zeker bent wat te doen in een bepaalde 
situatie, vraag je anderen om hulp: je manager, 
personeelsdienst, compliance officer of een collaga 
in de juridische dienst. 

Daarnaast kan je altijd de Ethics Help Line (hulplijn 
voor ethische vraagstukken) bellen om je kwestie 
te melden.

Onze inzet voor integriteit

Onze woorden en handelingen weerspiegelen de 
commitments en waarden van de Cigna 
Corporation en haar dochterondernemingen 
(gezamenlijk 'Cigna' of 'Bedrijf'). Hoewel 
bedrijfspraktijken na verloop van tijd kunnen 
veranderen, blijven onze inzet voor onze klanten 
en de hoogste integriteitsnormen onveranderd. 

Het is essentieel voor ons succes dat we op een 
ethische manier zakendoen. Als een 
toonaangevend bedrijf, wereldwijd actief in de 
gezondheidszorg, moeten wij ons blijven richten 
op onze klanten – en innovatieve producten en 
diensten aanbieden om hun gezondheid, welzijn 
en veiligheidsgevoel te verbeteren. 

Ethisch zakendoen betekent meer dan gewoon 
wetten en voorschriften naleven; het betekent dat 
onze normen op het vlak van integriteit consequent 
de basis vormen van alles wat wij doen bij Cigna. 
Vergeet niet: wanneer je namens Cigna handelt, ligt 
de lang gevestigde en gewaardeerde reputatie van 
Cigna in jouw handen. 

De Code en Principes gelden voor Cigna's 
medewerkers; tot deze groep behoren ook 
werknemers (ongeacht of het voltijdse dan wel 
deeltijdse banen betreft), consultants, leveranciers, 
vrijwilligers en stagiaires. Van bepaalde zakelijke 
partners van het Bedrijf, zoals agenten, verbonden 
ondernemingen en consultants, wordt verwacht dat 
ze zich houden aan de geest van onze Code en 
Principes, en aan alle contractuele bepalingen, 
wanneer ze voor rekening van het Bedrijf werken. 

Als internationaal bedrijf zijn wij onderworpen aan 
de wetten van vele landen en rechtsgebieden over 
de hele wereld. Als een bepaling van onze Code en 
Principes in strijd is met de toepasselijke 
wetgeving, heeft de strengere bepaling voorrang, 
tenzij dit een inbreuk vormt op de wet. Je moet 
jouw compliance officer of plaatselijke juridische 
dienst raadplegen over de voor jou geldende 
wet- en regelgeving. 

"Wij zijn een internationaal gezondheidszorgbedrijf met kantoren en werknemers over de hele 
wereld. In deze zeer complexe omgeving moeten wij de wetten in elk land waar wij actief zijn, 
naleven – en de hoogste ethische normen volgen."
Nicole Jones, Executive Vice President, General Counsel

Onze Ethische Gedragscode 
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Onze Ethische Gedragscode 
Oplossen van ethische 
dilemma's

Er zullen momenten zijn waarop 
onze Code en Principes geen 
antwoord bieden op jouw 
specifieke situatie. Wanneer 
dit gebeurt, overweeg dan 
de volgende vragen om het 
probleem op te lossen en te 
beslissen wat te doen.

De situatie analyseren

› Wat zijn de mogelijke 
uitkomsten?

› Wie kan er worden 
benadeeld en wie kan er 
worden bevorderd met mijn 
beslissing?

› Welke van de vastgestelde 
keuzes beperkt de schade het 
meeste; en welke biedt het 
meeste voordeel; welke stemt 
het meest overeen met onze 
Code en Principes?

Stel jezelf de vraag

› Zou mijn handeling wel 
wettelijk, ethisch en in lijn zijn 
met onze Code en Principes?

› Zou ik me op mijn gemak 
voelen als ik moet getuigen 
over mijn beslissing tijdens 
een rechtszaak?

› Hoe zou ik me voelen als mijn 
beslissing publiekelijk bekend 
wordt gemaakt via kranten, 
televisie of het internet? 

Wat er van ons allen wordt verwacht: naleven 

van onze Code en Principes, verwante 

beleidslijnen en toepasselijke wetten

› Onze Code en Principes leren en tijdig vereiste 
training volgen, waaronder training over ethiek, 
privacy, databescherming en naleving. 

› Onze Code en Principes gebruiken, als ook de 
verwante beleidslijnen en procedures die van 
toepassing zijn op jouw werk, en de wet als 
leidraad gebruiken, waar je ook zakendoet. 

› Je gezond verstand gebruiken en zelfs de schijn 
van ongepast gedrag vermijden.

› Advies vragen wanneer je vragen hebt over 
onze Code en Principes, de toepasselijke wet of 
bij twijfelachtige situaties.

› Mogelijke schendingen van onze Code en 
Principes, het Bedrijfsbeleid of de wet, alsook 
andere kwesties of zorgen melden.

Wat er van de managers wordt verwacht: een 

cultuur van ethiek en naleving bevorderen

› Een voorbeeld zijn van gepast gedrag.

› Ervoor zorgen dat de mensen onder jouw 
toezicht hun verantwoordelijkheden begrijpen 
die voortvloeien uit onze Code en Principes en 
andere beleidslijnen van het Bedrijf.

› De kans grijpen om onze Code en Principes te 
bespreken en het belang van ethiek en naleving 
te benadrukken.

› Een omgeving creëren waar werknemers gerust 
zorgen kunnen uiten.

› Bij het evalueren van de prestaties van 
werknemers, ook hun gedrag met betrekking tot 
onze Code en Principes in overweging nemen.

› Nooit werknemers aanmoedigen of de opdracht 
geven om zakelijke resultaten te realiseren ten 
koste van ethisch gedrag.

› Altijd prompt handelen om schendingen van 
onze Code en Principes of de wet te voorkomen.
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› Je merkt pesterijen op.

› Je manager draagt je op om een incorrecte 
verklaring te doen in een zakelijk document.

› Je hoort collega's spreken over persoonlijke 
informatie uit het dossier van een andere collega.

› Je manager doet niets wanneer jij je zorgen uit 
over vermeend wangedrag.

› Je ontvangt een melding van een mogelijke 
schending van de Codes en Principes, andere 
beleidslijnen van Cigna of de wet.

BESLISSINGSPUNT – Voorbeelden van meldbare activiteiten

Iedereen heeft een plicht om bekende of 

verdachte schendingen van onze Code en 

Principes te melden

Als je weet of redelijkerwijs vermoedt dat er een 
schending van onze Code en Principes plaatsvindt, 
is het jouw verantwoordelijkheid om dit onmiddellijk 
te melden. Hierdoor bescherm je het Bedrijf zelf, 
cliënten, klanten en partners van het Bedrijf, maar 
ook je collega's - en jezelf. Je kan bekende of 
vermeende overtredingen van de Code en Principes 
en andere compliancekwesties melden aan je 
manager, compliance officer, personeelsdienst, 
leden van de Corporate Audit afdeling van het 
bedrijf of de Ethics Help Line. 

Managers, compliance officers, de personeelsdienst 
en leden van de Corporate Audit afdeling moeten 
meldingen van mogelijke schendingen zo snel 
mogelijk doorsturen naar de Ethics Help Line.

Schendingen van onze Code en Principes, 
waaronder het niet onmiddellijk melden van een 
bekende schending van onze Code en Principes, of 
het indienen van een valse melding, kunnen 
disciplinaire maatregelen, tot en met beëindiging 
van dienstverband, tot gevolg hebben.

Vertrouwelijkheid en onderzoek van meldingen

Wanneer je een mogelijke schending van onze Code 
en Principes, het Bedrijfsbeleid of toepasselijke 
wetten meldt via de Ethics Help Line, word je 
aangemoedigd om jezelf te identificeren voor een 
vlottere communicatie. Je kan vragen om anoniem 
te blijven. Meldingen worden zo veel mogelijk 
vertrouwelijk behandeld en informatie wordt alleen 
gedeeld met personen die ervan op de hoogte 
moeten zijn om een grondig en eerlijk onderzoek 
volgens de toepasselijke wettelijke vereisten te 
garanderen.

De General Auditor, General Counsel en Global 
Compliance Officer en/of hun gevolmachtigde 
zullen vermeende schendingen van onze Code en 
Principes onderzoeken. Cigna kan ook schendingen 
melden aan overheidsambtenaren voor onderzoek 
en/of vervolging.

Onze Ethische Gedragscode 
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Integriteit bij het beschermen van bedrijfsmiddelen, 
reputatie en goodwill

Bescherm bedrijfsmiddelen van Cigna

Om Cigna en onze klanten zo goed mogelijk te 
vertegenwoordigen, moeten wij op een correcte manier 
omgaan met Cigna's bedrijfsmiddelen.
Zeer gevoelige en vertrouwelijke informatie: Ieder van ons 
moet ervoor zorgen dat zeer gevoelige en vertrouwelijke 
informatie betreffende de zaken, werknemers, klanten, 
cliënten en/of zakelijke partners van het Bedrijf met zorg 
wordt behandeld en alleen wordt bekendgemaakt aan 
bevoegde personen die hiervan op de hoogte moeten zijn.
Materiële eigendom van Cigna: De eigendommen van 
Cigna, waaronder onroerende goederen, apparatuur en 
benodigdheden, moeten worden beschermd tegen misbruik, 
schade, diefstal of andere ongepaste behandelingen. Deze 
eigendommen behoren toe aan Cigna en zijn bestemd voor de 
zakelijke doeleinden van Cigna. 
Informatietechnologiesystemen (IT-systemen): Cigna's 
IT-systemen omvatten computers, netwerkhulpmiddelen, 
e-mailsystemen, voice-systemen en andere door 
computers verwerkte informatie. Ieder van ons heeft een 
verantwoordelijkheid om deze systemen en de informatie 
die ze bevatten, te beschermen tegen onbevoegde toegang, 
schade of diefstal.
Cigna kan volgens de plaatselijke wetten het recht hebben om 
alle e-mails en andere elektronische informatie door te nemen 
om naleving van onze Code en Principes en het Bedrijfsbeleid 
vast te stellen.
Intellectuele eigendom: De intellectuele eigendom van 
Cigna omvat innovaties, handelsmerken, auteursrechten en 
bedrijfsgeheimen die zijn ontwikkeld tijdens de diensttijd 
voor Cigna of door gebruik van middelen van Cigna, en alle 
zakelijke ideeën of informatie die het Bedrijf bezit, zoals 
unieke producten en bedrijfsmethodologieën. Ieder van ons 
moet de intellectuele eigendom van Cigna beschermen en 
confidentieel behandelen. Alle producten of intellectuele 
eigendom die je ontwikkelt als werknemer van Cigna, 
blijft eigendom van Cigna. Als jij je arbeidsovereenkomst 
beëindigt, blijft je vertrouwelijkheidsverplichting doorlopen. 
Daarnaast moet je eveneens de intellectuele eigendom van 
andere entiteiten respecteren. Je mag bijvoorbeeld niet de 
intellectuele eigendom van je vorige werkgever gebruiken in 
je functie bij Cigna of deze informatie delen met Cigna.
Fondsen: Cigna's fondsen moeten op verantwoorde wijze 
worden gebruikt en uitsluitend voor de activiteiten van Cigna. 
Ieder van ons moet de fondsen van het Bedrijf beschermen 
tegen misbruik of diefstal en ervoor zorgen dat Cigna goede 
waarde ontvangt bij het uitgeven van geld van Cigna. Alleen 
werkelijke, redelijke en goedgekeurde zakelijke uitgaven 
kunnen worden vergoed.

"Informatie drijft ons bedrijf aan. Onze klanten, cliënten en andere stakeholders rekenen op ons 
en vertrouwen erop dat we hun informatie beschermen. Dit is essentieel voor de bescherming van 
het merk en de reputatie van Cigna. Wij zijn dan ook allen aansprakelijk voor het gebruik van de 
bedrijfsmiddelen van Cigna volgens onze beleidslijnen."

Mark Boxer, Executive Vice President & Chief Information Officer

Verwante beleidslijnen en 

procedures

› Relatiegeschenken en 
entertainment

› Bedrijfsmiddelen van Cigna 

› Bedrijfscontinuïteit Planning – 
Normen en Richtlijnen

› Belangenvermenging 

› Controle, boekhouding en 
rapportering

› Databescherming en normen

› Intellectuele eigendom

› Juridische richtlijnen

› Privacybeleid

› Gegevensbeheer

› Gebruik van Cigna-namen & 
logo's

Ook andere plaatselijke 
beleidslijnen kunnen van 
toepassing zijn. Om de 
beleidslijnen te bekijken die in de 
Code worden vermeld, ga naar 
de pagina Cigna’s Workplace 
Policies (Cigna’s beleidslijnen 
voor de werkplek).

https://iris.cigna.com/our_company/business_unit/legal_department/ethics_compliance/compliance_wiki
https://iris.cigna.com/our_company/business_unit/legal_department/ethics_compliance/compliance_wiki
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Integriteit bij het beschermen van bedrijfsmiddelen, 
reputatie en goodwill

Houd nauwkeurige financiële en zakelijke 

documenten 

Cigna streeft ernaar om zijn beleggers, 
toezichthouders en andere stakeholders 
nauwkeurige, volledige en tijdige rapporten te 
verschaffen inzake de financiële toestand en 
bedrijfsresultaten van Cigna. De manier waarop 
deze informatie wordt behandeld, bewaard en 
gerapporteerd, kan aanzienlijke gevolgen hebben 
voor de reputatie van Cigna en het vermogen 
van het management om goede beslissingen 
te nemen. Daarom zorgen we ervoor dat 
transacties volledig, nauwkeurig en tijdig worden 
geregistreerd. Bovendien moeten interne en 
externe rapporten en communicaties volledig, 
eerlijk, tijdig, nauwkeurig en begrijpelijk zijn. 

Ieder van ons is verantwoordelijk voor het 
opstellen, bewaren en verwijderen van 
bedrijfsgegevens volgens alle wettelijke, 
regelgevende en zakelijke vereisten en in 
overeenkomst met het Bedrijfsbeleid. Je bent 
verplicht om de aangewezen bewaarperiode 
voor Bedrijfsgegevens te volgen, zoals bepaald 
in de bewaartermijnen voor gegevens van het 
Bedrijf en, indien van toepassing, juridische 
bewaartermijnen. 

Meer richtlijnen vind je in Cigna's beleid voor 
gegevensbeheer.

“Een voortdurende inzet voor uitmuntende ethiek is een slimme zakelijke beslissing. Klanten en 
verzekerden willen werken met ethische bedrijven. En vertrouwen vormt de basis van onze relatie 
met ieder van onze stakeholders – of het nu klanten zijn die op ons vertrouwen in tijden van nood, 
aandeelhouders die in ons investeren, of partners waarmee wij samenwerken. Elke dag opnieuw 
streven onze medewerkers ernaar dat vertrouwen te behouden door de juiste beslissingen te nemen 
en zichzelf te houden aan de hoogste niveaus van ethische normen." 

Eric Palmer, Executive Vice President & Chief Financial Officer

BESLISSINGSPUNT – Houd nauwkeurige financiële en zakelijke documenten

V.  John werkt al enige tijd aan een belangrijke 
transactie en de cliënte verzekert hem dat zij 
het contract spoedig zal ondertekenen. Het 
kwartaal wordt vandaag afgesloten en John wil 
de transactie opnemen in zijn kwartaalverslag. 
Mag hij dit doen?.

A.  Nee. Transacties moeten volledig, nauwkeurig 
en tijdig worden geregistreerd. De transactie is 
niet voltooid en kan niet worden opgenomen 
in een bedrijfsrapport totdat het contract is 
ondertekend. 
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Vermijd belangenconflicten

Laat je zakelijke transacties namens Cigna nooit 
ongepast beïnvloeden – of zelfs maar de schijn 
geven van ongepaste beïnvloeding – door 
jouw persoonlijke belangen. Wij moeten ons 
altijd gedragen op een manier die eigenlijke of 
ogenschijnlijke tegenstrijdige belangen vermijdt.

Zakelijke opportuniteiten: Een zakelijke 
opportuniteit die verkregen werd door gebruik 
van eigendom of informatie van Cigna, of door 
middel van jouw positie binnen Cigna, mag niet 
doorgespeeld worden aan derden. Bovendien 
mag je geen eigendom, informatie of functie van 
Cigna gebruiken voor enig ander type van zuiver 
persoonlijk winstbejag of om te concurreren 
met Cigna. Als je een directeur of bestuurder 
bent van Cigna, mag je niet deelnemen aan een 
persoonlijke transactie met Cigna of een van haar 
dochterondernemingen zonder eerst de General 
Counsel te informeren en goedkeuring te verkrijgen.

Dienstverband en andere activiteiten buiten Cigna: 
Een extern dienstverband kan een belangenconflict 
veroorzaken. Tegenstrijdige belangen kunnen 
ontstaan wanneer je bijvoorbeeld voor een ander 
bedrijf werkt; handelt als een partner of lid van een 
raad van bestuur; werkt als een overheidsambtenaar 
of kandidaat bent voor een openbaar ambt of 
deel uitmaakt van een sectorpanel. Raadpleeg je 
manager en het Ethics Office om zelfs maar de 
schijn van enig conflict met de belangen van Cigna 
te vermijden.

Familiebanden: Jouw naaste familieleden, 
levenspartners en personen die op eender welke 
manier een link hebben met je gezin, mogen nooit 
je zakelijke beslissingen ongepast beïnvloeden. 
Deze relaties vereisen extra gevoeligheid voor 
tegenstrijdige belangen en vertrouwelijkheid. In de 
mate dat dit niet verboden is door de toepasselijke 
wetgeving, moet je familiebanden rapporteren aan 
je manager en het Ethics Office wanneer de relatie 
een eigenlijk of ogenschijnlijk belangenconflict 
veroorzaakt. 

“Ons verdere succes op de markt begint met ethisch en integer gedrag. Dit betekent veel 
meer dan simpelweg wetten en regels naleven. Het gaat over elke dag het juiste doen.”

Brian Evanko, President, Government Business Segment

BESLISSINGSPUNT

Vermijd belangenconflicten

› Neem beslissingen in het beste belang van 
Cigna.

› Vermijd situaties die op ongepaste wijze je 
zakelijke beslissingen beïnvloeden of lijken te 
beïnvloeden.

› Als je twijfelt, vraag om hulp.

Stel jezelf de vraag: 

› Zouden mijn persoonlijke belangen of de 
belangen van mijn familie mijn vermogen 
beïnvloeden om objectieve zakelijke beslissingen 
te nemen, mij verhinderen om mijn werk effectief 
te doen of mij aanzetten om de bedrijfsmiddelen 
van Cigna te misbruiken? 

› Of kan dit zo overkomen voor anderen?

Integriteit bij het beschermen van bedrijfsmiddelen, 
reputatie en goodwill
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Integriteit bij het beschermen van bedrijfsmiddelen, 
reputatie en goodwill
Geven en accepteren van relatiegeschenken en 
business entertainment: Bescheiden geschenken 
en redelijke business entertainment kunnen je 
helpen om je zakelijke relaties te versterken. Of dit 
nu door jou wordt geaccepteerd of aan jou wordt 
aangeboden, een geschenk of entertainment mag 
nooit zakelijke beslissingen ongepast beïnvloeden 
of lijken te beïnvloeden. De geschiktheid van 
het geven en ontvangen van geschenken of 
entertainment kan vaak afhangen van specifieke 
omstandigheden. 

Over het algemeen mag je geen geschenk 
aanbieden of verstrekken om een oneerlijk voordeel 
te verkrijgen van een zakenpartner. Bovendien mag 
je geen geschenk met een hogere waarde proberen 
te verkrijgen of aanvaarden van iemand die zaken 
wil doen of doet met het Bedrijf – of van eender 
welke persoon of entiteit die concurreert met Cigna. 

Je mag maaltijden of bescheiden vormen van 
entertainment geven en aanvaarden die redelijk 
en gepast zijn voor de gelegenheid – zolang je 
wordt vergezeld door de zakenpartner en de 
entertainment een zakelijke beslissing niet ongepast 
beïnvloedt of een tegenstrijdig belang vormt of lijkt 
te vormen. 

Gebruik altijd je gezond verstand voor je een 
relatiegeschenk of business entertainment 
aanvaardt of aanbiedt en raadpleeg het 
management, de afdeling compliance of het Ethics 
Office indien je vragen hebt. 

Wees bijzonder voorzichtig wanneer je overweegt 
geschenken of entertainment aan te bieden aan 
functionarissen of werknemers van overheden 
of door overheden beheerde ondernemingen. 
Raadpleeg je compliance officer alvorens 
geschenken of entertainment aan te bieden aan 
functionarissen of werknemers van overheden 
of door overheden beheerde ondernemingen. 
Raadpleeg het beleid voor relatiegeschenken 
& entertainment voor aanvullend advies over 
het geven en aanvaarden van geschenken en 
entertainment.

BESLISSINGSPUNT

Business entertainment

V.  Een zakenpartner biedt Jill tickets voor een 
golftoernooi aan. Mag Jill deze aanvaarden?

A. Het hangt ervan af. Als de zakenpartner het 
toernooi bijwoont met Jill, kan dit worden 
beschouwd als business entertainment en zou 
dit aanvaardbaar zijn als men de toepasselijke 
richtlijnen inzake business entertainment naleeft. 
Als de zakenpartner het toernooi niet bijwoont, 

 
 zijn de tickets een geschenk. Zij kan ze alleen 

aanvaarden als de toepasselijke richtlijnen inzake 
geschenken, waaronder alle beperkingen voor 
de kostprijs van de tickets, zijn nageleefd. Als Jill 
onzeker is over wat te doen, moet zij het beleid 
inzake relatiegeschenken en entertainment en 
soortgelijke beleidslijnen raadplegen voor advies 
in deze situatie.
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Integriteit op de markt
Verwante beleidslijnen en procedures

Corruptiebestrijding

Antitrust en eerlijke concurrentie

Communicatie en sociale media

Economische sancties en 
handelsbeperkingen

Databescherming en normen 

Privacybeleid

Effectentransacties en handel met 
voorkennis

Supply chain management

Handelspraktijken

Om de beleidslijnen te bekijken die hier worden vermeld, ga naar de pagina 

Cigna’s Workplace Policies (Cigna’s beleidslijnen voor de werkplek).

Respecteer eerlijke zakelijke praktijken en 

concurrentie

Cigna streeft concurrentievoordelen na via 
wettelijke en ethische handelspraktijken. Wij 
moeten op een eerlijke manier zakendoen: bij het 
verkopen en op de markt brengen van producten, 
contracteren met medische zorgverleners 
en leveranciers, betalen van claims, of bij het 
behandelen van vragen of klachten van klanten. 
Iemand misbruiken via, bijvoorbeeld, manipulatie 
of verkeerde voorstelling van informatie, is niet 
aanvaardbaar of toegelaten. 

Cigna concurreert sterk en eerlijk over de hele 
wereld. Om onze zakelijke relaties en voordelen 
te behouden en te versterken, vertrouwen we op 
voortreffelijke producten en diensten en gebruiken 
we geen ongepaste of concurrentiebeperkende 
zakelijke praktijken. Ieder van ons moet er dus 
naar streven om de internationale concurrentie- 
en antitrustwetten te begrijpen en na te leven. 
Deze wetten zijn zeer complex. Als je twijfelt over 
de gepaste zakelijke praktijken, raadpleeg dan je 
compliance officer of plaatselijk juridisch adviseur.

BESLISSINGSPUNT

Eerlijke zakenpraktijken: wel en niet doen
Wel doen: Baseer je op publieke informatiebronnen.
Niet doen: Prijsinformatie of belangrijke 
kostinformatie rechtstreeks van concurrenten 
verkrijgen.
Wel doen: Raadpleeg je plaatselijke juridische 
dienst of compliance afdeling alvorens informatie 
te halen uit niet-publieke bronnen of voor je een 
consultant inhuurt om informatie over concurrenten 
te verkrijgen.

Niet doen: Vertrouwelijke informatie over 
concurrenten verkrijgen van toekomstige 
werknemers tijdens interviews.
Wel doen: Documenteer bronnen voor alle 
informatie verkregen over concurrenten.
Niet doen: Intellectuele eigendom van andere 
bedrijven gebruiken.

https://iris.cigna.com/our_company/business_unit/legal_department/ethics_compliance/compliance_wiki
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Integriteit op de markt
Houd zakelijke communicatie open, eerlijk 

en accuraat
Cigna's relaties met klanten en zakelijke partners 
hangen af van de geschikte kanalen voor volledige 
discussie en het verstrekken van nauwkeurige 
informatie. Het Bedrijf erkent en moedigt 
verschillende manieren aan waarop wij kunnen 
communiceren om onze zaken te bevorderen en 
werkrelaties te beheren, zoals sociale media (blogs, 
chatrooms en wiki-sites). 

Wij mogen geen feiten over ons bedrijf verkeerd 
weergeven of informatie verbergen die nodig is om 
eerlijk onze activiteiten uit te voeren. Je mag alleen 
spreken namens Cigna als je hiervoor de 
toestemming en goedkeuring hebt van Corporate 
of International Communications, en je dient je te 
houden aan een goedgekeurd script. Je moet alle 
vragen van de media doorsturen naar Corporate 
Communications. Bovendien mag je nooit de indruk 
geven dat je spreekt namens Cigna in een 
persoonlijke communicatie. 

Bescherm de privacy en confidentialiteit van 
klanten, medewerkers en cliënten
Onze klanten, werknemers en cliënten verwachten 
dat wij hun persoonlijke en zakelijke informatie 
beschermen. Je mag hun vertrouwen nooit 
schenden door privégegevens of gevoelige 
informatie te verzamelen, gebruiken of bekend te 
maken, behalve als dit gebeurt in overeenstemming 
met de privacyrichtlijnen van Cigna en het beleid 
van Cigna inzake privacy en databescherming. 

Vele van onze werknemers komen regelmatig in 
contact met persoonlijke informatie van patiënten 
en/of die van werknemers van ons bedrijf. 
Amerikaanse federale voorschriften, tezamen 
HIPAA genoemd, zijn bedoeld ter bescherming van 
de privacy van ‘beschermde gezondheidsinformatie’ 
(protected health information, PHI). Persoonlijke 
informatie kan als PHI worden beschouwd als het 
betrekking heeft op de lichamelijke of geestelijke 
gesteldheid van de patiënt, of de verstrekking van 
of betaling voor gezondheidszorg. 

Het is belangrijk dat werknemers goed bekend zijn 
met de HIPAA-voorschriften en de gerelateerde 
privacybeleidslijnen en -procedures van ons bedrijf. 
Als je toegang hebt tot PHI, ben je verantwoordelijk 

om die informatie te beschermen tegen 
ongeoorloofd gebruik en ongeoorloofde vrijgave. 
Je mag geen enkele PHI bekijken, gebruiken of 
vrijgeven, tenzij u een legitiem zakelijk doel heeft of 
een doel gerelateerd aan de zorg van de patiënt. 
Deze doelen zijn beschreven door HIPAA en ons 
bedrijfsbeleid. Je mag PHI niet gebruiken voor je 
eigen voordeel. Ook Amerikaanse staatswetten 
spelen een belangrijke rol bij het beschermen van 
patiëntgegevens. Naast HIPAA bieden staatswetten 
extra bescherming voor bijzonder gevoelige 
informatie. Vele staten hebben hun eigen vereisten 
voor het op de hoogte brengen van personen bij 
een datalek van hun persoonsgegevens en/of PHI. 
Amerikaanse federale en staatswetten in dit domein 
zijn complex en veranderen steeds; vandaar dat 
training over deze onderwerpen enorm belangrijk is. 
Verschillende federale en staatswetten en 
voorschriften beschermen persoonsgegevens, zelfs 
als het niet gerelateerd is aan gezondheidszorg. Tot 
persoonsgegevens horen namen of nummers die 
kunnen worden gebruikt om een persoon te 
identificeren. Voorbeelden hiervan zijn iemands 
naam, burgerservicenummer of rijksregisternummer, 
geboortedatum en nummer van rijbewijs. Ieder van 
ons is verantwoordelijk voor het beschermen van 
persoonsgegevens tegen identiteitsdiefstal.

Je wordt vriendelijk verzocht om contact op te 
nemen met je manager of onze Privacy Officer bij 
HIPAA of privacygerelateerde kwesties.

Buiten de Verenigde Staten beschikken vele landen 
over hun eigen privacywetgeving. In vele gevallen is 
internationale privacywetgeving meer verplichtend 
of hebben een ruimer toepassingsgebied dan die je 
terugvindt in de Verenigde Staten. Voor vragen 
omtrent wetgeving buiten de Verenigde Staten, 
waaronder o.a. de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) van de Europese 
Unie, kan je contact opnemen met de International 
Privacy Officer. 

Classificaties van persoonlijke informatie of 
bedrijfsgegevens kunnen verschillen per land, staat 
of gemeente. Je wordt verwacht alle wetten inzake 
databescherming en privacy die van toepassing zijn 
in jouw functie bij Cigna, te kennen en na te leven.
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Integriteit op de markt

Sociale media

V. Wat mag ik niet vergeten als ik op een sociale 
mediasite ben? 

A. Je mag geen vertrouwelijke informatie 
of gevoelige informatie bekendmaken. 
Intimiderende, discriminerende of grove taal 
mag niet worden gebruikt. Denk goed na over 
hoe jij of je vrienden of familie zich zouden 
voelen als je commentaar gepubliceerd 
zou worden op de voorpagina van je 
plaatselijke dagblad. Raadpleeg het beleid 
inzake communicatie en Sociale Media voor 
aanvullend advies.

Databescherming: wel en niet doen

Wel doen: Weet dat Cigna vier 
informatiecategorieën heeft: zeer gevoelige, 
vertrouwelijke, bedrijfseigen en openbare 
informatie. Begrijp hoe je met elk van deze 
categorieën veilig omgaat.

Niet doen: Niet door Cigna goedgekeurde 
hardware of software installeren of gebruiken.

Wel doen: Haal vertrouwelijke documenten 
onmiddellijk van de printer of fax.

Niet doen: Cigna-informatie naar je persoonlijke 
e-mailaccount (bijv. gmail) sturen of 
Cigna-informatie bewaren op een niet-Cigna 
apparaat, zoals je eigen PC thuis, je tablet of 
smartphone.

Meld vrijgaven van persoonsgegevens 

V. Aan wie meld ik de ongepaste vrijgave van 
persoonsgegevens? 

A. Meld onmiddellijk de ongepaste 
vrijgaven van iemands persoonsgegevens 
aan het Enterprise Privacy Office. Meld 
alle internationale privacykwesties aan je 
plaatselijke juridische dienst of compliance 
officer. 

Meld bekendmakingen van zeer gevoelige of 
vertrouwelijke informatie 

V. Aan wie meld ik de ongepaste vrijgave van 
zeer gevoelige of vertrouwelijke informatie? 

A. Meld alle ongepaste vrijgaven van zeer 
gevoelige of vertrouwelijke informatie aan 
Cigna Legal.

BESLISSINGSPUNT



Ethics Help Line • +1.800.472.8348 
Ethische Gedragscode      14

Integriteit op de markt
Verhandel effecten op een wettige manier

Er is strikte wet- en regelgeving die handel met 
voorkennis verbieden. Handel met voorkennis 
betekent het onrechtmatig verhandelen van effecten 
terwijl je kennis hebt van essentiële niet-openbare 
informatie (ook 'voorkennis' genoemd) over een 
bedrijf. Je mag geen effecten van Cigna – of van 
andere bedrijven – kopen, verkopen of verhandelen 
totdat deze informatie openbaar wordt. Informatie 
wordt beschouwd als openbaar als ze publiekelijk is 
vrijgegeven door een bedrijf (bijvoorbeeld via een 
persbericht) en er voldoende tijd is verstreken om de 
markt de gelegenheid te geven de informatie op te 
nemen en te beoordelen. 

Voorkennis kan verschillende vormen aannemen, 
maar betekent over het algemeen informatie die een 
redelijke belegger waarschijnlijk belangrijk zou 
vinden bij het nemen van een beleggingsbeslissing 
om effecten van een bedrijf te kopen, verkopen of 
houden. Het kan gaan om informatie die een ander 
bedrijf dan Cigna betreft, maar die jij, als werknemer 
van Cigna, hebt vernomen. Algemene voorbeelden 
zijn financiële informatie, nieuwe contracten, 
producten of groeiplannen en belangrijke 
organisatorische wijzigingen. 

Ga met voorkennis om net zoals je andere 
vertrouwelijke informatie van Cigna zou behandelen: 
bespreek dit niet met familie, vrienden of iemand 
anders; spreek er niet over op openbare plaatsen; fax 
dit niet naar onbemande machines; e-mail ze niet 
naar algemene e-mailadressen; en vertel het niet 
door aan anderen bij Cigna tenzij zij dit moeten 
weten om zakelijke redenen binnen het kader van 
hun taken.
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Integriteit op de markt

Respecteer economische sancties en 
handelsbeperkingen 

Om Amerikaanse en andere toepasselijke 
sanctieprogramma's na te leven, mogen wij geen 
zakendoen in bepaalde landen en met bepaalde 
overheden, individuen en entiteiten – zoals verdachte 
terroristen of terroristische overheden of verdachte 
drugssmokkelaars. Als je vragen hebt of twijfelt of 
een overheid, persoon, of entiteit onderhevig is aan 
deze beperkingen, moet je contact opnemen met je 
compliance officer. 

Wij mogen ook niet deelnemen aan een boycot van 
een bepaald land, tenzij dit is goedgekeurd door 
de Amerikaanse overheid. Als je wordt gevraagd 
om deel te nemen aan of informatie te verstrekken 
over ondersteuning van een boycot, dien je dit te 
melden aan je compliance officer voor je enige actie 
onderneemt. 

Wij werken voor een internationaal bedrijf. Dit 
betekent dat de wetten en voorschriften van landen 
kunnen verschillen of zelfs strijdig zijn met deze 
beperkingen. Het is daarom belangrijk dat jij je 
compliance officer raadpleegt als je vragen hebt.

Beheer leveranciers en contractanten met 
toewijding

Wij verwachten dat onze leveranciers en 
contractanten alle activiteiten namens het Bedrijf 
uitvoeren conform onze Code en Principes en 
volgens hun contracten met Cigna. Wij moeten 
ervoor zorgen dat deze partijen hun verplichtingen 

nakomen. Van zakelijke partners wordt ook verwacht 
dat ze niemand bij Cigna aanmoedigen om onze 
Code en Principes, het Bedrijfsbeleid of de wet 
te overtreden. 

Kom op tegen omkoping en corruptie

Wij mogen nooit ongepaste middelen gebruiken 
om het zakelijke oordeel van een andere partij 
te beïnvloeden. Dat betekent onder andere dat 
personeelsleden van Cigna geen steekpenningen of 
andere ongepaste voordelen mogen aanbieden of 
verstrekken aan iemand om zaken of een oneerlijk 
zakelijk voordeel te verkrijgen of te behouden 
waarbij Cigna, onze klanten of werknemers 
zijn betrokken. 

Het is vooral belangrijk dat wij nooit betalingen 
doen of waardevolle zaken beloven aan een 
overheidsfunctionaris of werknemer om zaken 
te verkrijgen of te behouden of om een oneerlijk 
zakelijk voordeel te verwerven. Waardevolle zaken 
zijn niet beperkt tot contante betalingen aan een 
overheidsfunctionaris, maar omvat bijvoorbeeld ook 
de toezegging om een bedrag te schenken aan een 
goed doel op verzoek van een overheidsfunctionaris. 

Ter naleving van verschillende wetten en 
voorschriften inzake corruptiebestrijding over de 
hele wereld handhaaft Cigna robuuste controles over 
bedrijfsmiddelen en boekhoudingspraktijken om te 
garanderen dat de boekhouding en administratie 
eerlijk en nauwkeurig is. Als je op de hoogte bent 
van een schending van deze wetten, of dit vermoedt, 
moet je dit onmiddellijk melden aan je compliance 
officer.

"Als toonaangevend bedrijf, wereldwijd actief in de gezondheidszorg, moeten wij ons continu 
aanpassen aan de steeds veranderende dynamiek van markten en regelgevende instanties over de 
hele wereld. Het is essentieel dat wij ons bewust blijven van de variatie en complexiteit van de wetten 
die beïnvloeden hoe wij zakendoen. Elk van de landen en rechtsgebieden waar wij zakendoen heeft 
zijn eigen wet- en regelgeving en wij moeten actief blijven werken om te garanderen dat wij alle 
plaatselijke wettelijke vereisten naleven."

Jason Sadler, President, International Markets

BESLISSINGSPUNT 

Wie is een overheidsfunctionaris?
De definitie van overheidsfunctionaris is breed en kan functionarissen of werknemers 
omvatten van elke volledig of gedeeltelijk door de overheid beheerde of 
gecontroleerde entiteit, zoals een verzekerde van een zorgverzekering van een staat 
of land, een openbaar ziekenhuis, kandidaten voor politiek ambt en functionarissen of 
werknemers van internationale overheidsorganisaties. 
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Integriteit in de openbare sector

Verwante beleidslijnen en procedures

Corruptiebestrijding 
Valse claims
Overheidscontracten en smeergeld
Politieke bijdragen/overheidscontracten
Om de beleidslijnen te bekijken die hier worden vermeld, ga naar de pagina Cigna’s 

Workplace Policies (Cigna’s beleidslijnen voor de werkplek).

Dien juiste en correcte claims in bij de overheid 

Als wij claims indienen bij een overheid of 
overheidsinstantie voor betaling, zoals Medicare 
of Medicaid in de Verenigde Staten, moeten wij 
ervoor zorgen dat ze juist en nauwkeurig zijn; zo 
niet, kunnen Cigna en individuele werknemers 
aansprakelijk worden gehouden. Je moet 
onmiddellijk elke mogelijke schending melden 
wanneer je weet of vermoedt dat fraude of 
misbruik van dit type werd begaan. 

Neem op een verantwoorde manier contact op 

met overheidsfunctionarissen 

Communicatie met overheidsfunctionarissen 
of -werknemers moet altijd volledige, feitelijke en 
nauwkeurige informatie bevatten. We mogen 
contact hebben met overheidsfunctionarissen
of -werknemers (zoals regelgevende
instanties) om routinezaken van Cigna uit
te voeren als dit onderdeel vormt van onze 
werkverantwoordelijkheid. Alle andere contacten 
met overheidsfunctionarissen of -werknemers

(zoals nieuwe zaken verkrijgen van een 
overheidsinstantie of de ontwikkeling van wetten, 
voorschriften of beleidslijnen beïnvloeden) moeten 
worden aangevat via: 

› Cigna's Public Policy and Government Affairs
afdeling voor contact met het Amerikaanse
Congres of de federale instanties

› De Regulatory and State Government
Affairs afdeling voor contact met staten of
staatsinstanties

› Jouw plaatselijke juridische dienst voor contact
met overheden of instanties buiten de Verenigde
Staten

Volg de overheidsregels inzake aanbestedingen

Wanneer Cigna's producten of diensten 
worden betaald (zelfs gedeeltelijk) door een 
overheidsprogramma, is het mogelijk dat wij 
onderhevig zijn aan aanvullende wettelijke vereisten 
die betrekking hebben op overheidscontracten. 
Als wij in een bedrijf werken dat handelt onder 
een overheidscontract, wordt van ons verwacht 
dat wij alle toepasselijke regels en voorschriften 
naleven. Dit omvat, bijvoorbeeld, specifieke regels 
die het opzettelijk verzoeken of ontvangen van 
compensatie (waaronder gratis of goedkopere 
diensten) in ruil voor het aanbevelen of regelen van 
de aankoop van goederen, artikelen of diensten die 
vergoedbaar zijn door de overheid, of dat zulk een 
compensatie wordt aangeboden. 

BESLISSINGSPUNT 
Contact opnemen op een verantwoorde manier met overheidsfunctionarissen: wel en niet doen

Wel doen: Neem contact op met de Public Policy and Government Affairs afdeling of je plaatselijke 
juridische dienst als een overheidsfunctionaris of -werknemer informatie vraagt en je niet bevoegd bent 
om te reageren op dergelijke verzoeken.
Niet doen: Contact opnemen met een overheidsfunctionaris of -werknemer om nieuwe zaken te verkrijgen 
voor je contact opneemt met de Public Policy and Government Affairs afdeling of je plaatselijke juridische 
dienst, zoals aangewezen.
Wel doen: Geef volledige en nauwkeurige antwoorden als je bevoegd bent om te reageren op 
overheidsvragen.
Niet doen: Gegevens of documenten van overheidsfunctionarissen of -werknemers verbergen. 

https://iris.cigna.com/our_company/business_unit/legal_department/ethics_compliance/compliance_wiki
https://iris.cigna.com/our_company/business_unit/legal_department/ethics_compliance/compliance_wiki
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Integriteit als een maatschappelijk verantwoorde 
onderneming
Verwante beleidslijnen en procedures

Giften aan liefdadigheidsinstellingen
Politieke bijdragen/overheidscontracten
Om de beleidslijnen te bekijken die hier worden vermeld, ga naar de pagina 
Cigna’s Workplace Policies (Cigna’s beleidslijnen voor de werkplek).

Wees voorzichtig bij het deelnemen aan het 

politieke proces

Cigna moedigt zijn werknemers, bestuurders en 
directeurs aan om deel te nemen aan het politieke 
proces als privéburgers. Wanneer je echter politieke 
bijdragen doet of als je politiek actief bent op 
persoonlijke basis, moet je ervoor zorgen dat 
je een duidelijk onderscheid maakt tussen jouw 
persoonlijke politieke opinies en deze van het 
Bedrijf. Elk gebruik van apparatuur, benodigdheden, 
tijd, faciliteiten, telefoons of administratieve 
ondersteuning van Cigna in verband met elke 
soort politieke activiteit zou niet alleen misbruik 
van de bedrijfsmiddelen vormen, maar kan ook 
worden beschouwd als een 'politieke bijdrage' in 
strijd met de wetten en met Cigna's beleidslijnen 
met betrekking tot zakelijke bijdragen. In sommige 
gevallen kunnen zelfs persoonlijke giften verboden 
zijn. In bepaalde gevallen kan het voor werknemers 
en zelfs hun partners verboden zijn giften te doen. 

Geef donaties die stroken met ons bedrijfsbeleid 

Cigna doet schenkingen aan liefdadigheidsin-
stellingen en sponsort en financiert mee projecten 
van organisaties zonder winstoogmerk die de 
gezondheid, het welzijn en veiligheidgevoel 
verbeteren van personen en gemeenschappen 
overal ter wereld. Wij zijn er trots op dat wij altijd 
al hebben bijgedragen aan gemeenschappen 
en onszelf een maatschappelijk verantwoorde 
onderneming kunnen noemen. Alle liefdadig-
heidsbijdragen moeten echter transparant zijn 
en betaald worden aan organisaties zonder 
winstoogmerk waarvan de doelen verenigbaar zijn 
met de beleidslijnen van Cigna. 

Voordat je fondsen van Cigna gebruikt om een 
geldelijke bijdrage of een bijdrage in natura te doen 
aan een liefdadigheidsorganisatie, om sponsoring 
te voorzien of anderszins een donatie te doen of 
het gebruik van bedrijfsmiddelen van Cigna toelaat 
door of voor een dergelijke organisatie uit welk 
bedrijfstakbudget dan ook, moet je schriftelijke 
goedkeuring krijgen van de Director of Civic Affairs 
of zijn of haar gevolmachtigde. Om de schriftelijke 
goedkeuring van de Director of Civic Affairs te 
verkrijgen, moet je een aanvraag indienen via het 
plaatselijk goedgekeurde Aanvraagformulier voor 
liefdadigheidsbijdragen. De Cigna Foundation is 
een op zichzelf staande entiteit die voornamelijk 
liefdadige subsidies aanbiedt aan organisaties 
zonder winstoogmerk. Aanvragen voor een 
financiering van om het even welke aard uit de 
Cigna Foundation moeten worden ingediend via de 
aanvraagprocedure van de Foundation en moeten 
worden goedgekeurd door de Executive Director 
van de Foundation.

BESLISSINGSPUNT 

Schenkingen in naam van het bedrijf
V. Mijn manager steunt de deelname van Cigna in een klein plaatselijk liefdadigheidsevent. Waarom heb ik 

nog steeds de goedkeuring nodig van Cigna Civic Affairs?

A. Elke bijdrage van fondsen en middelen van Cigna ondersteunt de reputatie van Cigna als een 
maatschappelijk verantwoorde onderneming. Elke bijdrage heeft ook een wettelijk belang. De Civic 
Affairs afdedling heeft de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat onze liefdadigheidsbijdragen 
als bedrijf alle toepasselijke wetten en normen voor notering op de New York Stock Exchange naleven. 
Civic Affairs volgt ook de informatie over bijdragen op voor gebruik in het jaarverslag van Cigna en in 
het jaarlijkse bijdragenrapport en voor communicatie- en informatieverzoeken van overheidsinstanties, 
organisaties zonder winstoogmerk en mogelijke klanten.
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Integriteit op het werk
"Wij zetten ons al lang met passie in voor diversiteit en gelijke arbeidskansen bij Cigna. Wij streven 
ernaar om alle werknemers eerlijk te behandelen en onze beleidslijnen op het werk verbieden 
uitdrukkelijk elke vorm van discriminatie of pesterijen. Maar nog belangrijker, wij verwachten van 
alle werknemers dat ze de waarden van Cigna elke dag, bij elke interactie en met zijn allen samen 
hooghouden."
John Murabito, Executive Vice President & Chief Human Resources Officer

BESLISSINGSPUNT 

Geen vergelding

V. Jessica was er onlangs getuige van dat verschillende werknemers zich neerbuigend en racistisch 
uitlieten over een van haar collega's. Wat moet zij doen?

A. Jessica moet haar bezorgdheid hieromtrent onmiddellijk melden. Als ze niet met haar manager 
wil praten, moet ze contact opnemen met haar personeelsdienst, de compliance officer of de 
Ethics Help Line. 

Verwante beleidslijnen en procedures
Communicatie en sociale media
Gelijke arbeidskansen
Voorkomen van pesterijen
Om de beleidslijnen te bekijken die hier worden vermeld, ga naar de pagina 
Cigna’s Workplace Policies (Cigna’s beleidslijnen voor de werkplek).

Cigna is ervan overtuigd dat eerlijke, onpartijdige 
behandeling van werknemers, patiënten en alle 
personen van kritisch belang is om onze missie waar 
te maken. 

Non-discriminatie ten aanzien van klanten en 
patiënten

Het is Cigna’s beleid om cliënten, verzekerden, 
patiënten en klanten in te schrijven en te dienen, 
ongeacht hun ras, huidskleur, geloof, geslacht, 
etnische afkomst, leeftijd, handicap, status inzake 
overheidsbijstand, genetische informatie of enig 
andere classificatie die wettelijke bescherming geniet. 

Bevorder gelijke arbeidskansen

Cigna bevordert diversiteit en gelijke arbeidskansen. 
Ieder van ons is verantwoordelijk voor het behouden 
van een positieve werkomgeving en wordt 
verwacht ervoor te zorgen dat alle personen met 
respect en waardigheid worden behandeld. Onze 
werkgerelateerde beslissingen moeten gebaseerd zijn 
op de vaardigheden, kwalificaties en werkprestaties 
van een persoon. We laten niet toe dat beslissingen 
gebaseerd worden op factoren die discriminerend 
en verboden zijn door de wet – waaronder in de 
Verenigde Staten bijvoorbeeld ras, huidskleur, geslacht 
(waaronder zwangerschap), leeftijd, handicap, 
veteranenstatus, geloof, nationale afkomst, seksuele 
geaardheid, geslachtsidentiteit, burgerlijke staat, 
wettelijke status van partner, genetische informatie of 
burgerschap. 

Voorkom pesterijen 

Cigna tolereert geen enkele vorm van pesterijen, 
waaronder elke vorm van verbaal of lichamelijk 
gedrag dat intimiderend, dreigend of vernederend is 
(voorbeelden zijn racistische, seksistische of etnische 
opmerkingen of grappen). Pesterijen zijn niet alleen 
onaanvaardbaar in de kantoren van Cigna, maar ook 
in elke andere werkomgeving van Cigna, op elke 
gebeurtenis gesponsord door Cigna of wanneer je 
gebruik maakt van elektronische middelen van Cigna 
(bijv. e-mail, voicemail en internet). Ieder van ons 
moet vermijden om zich in te laten met dit gedrag en 
als we dit observeren, moeten wij dit melden aan het 
management of de personeelsafdeling.

Communiceer open, respectvol en eerlijk

Open communicatie betekent dat wij elkaar 
nauwkeurige en tijdige informatie over zaken geven. 
Uiteenlopende opinies en uitdrukkingen van zorgen 
zijn welkom. Hoewel we het misschien niet altijd eens 
zijn met elkaar, is een gezond debat belangrijk. Wij 
communiceren onderling steeds professioneel en 
beleefd. Onbeleefd of grof zijn is nooit aanvaardbaar. 
Open communicatie is een uitdrukking van respect 
voor elkaar.
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Voornaamste contactpersonen

Je manager 
Doel: Je beste contactpersoon voor problemen 
op het werk

Human Resources Generalist
Je Cigna Life Service Center:
Gratis nummer: +1.800.551.3539* 
Je plaatselijke personeelsdienst:
+1.215.761.1900 (internationaal/nationaal)
Doel: Zorgen over het werk

Cigna Databescherming 
E-mail: CignaInformationProtection@Cigna.com
Doel: Hulp bij databescherming

Global Security and Aviation
24 u per dag bereikbare noodnummers
Gratis nummer: +1.800.222.0852* of
+1.215.761.6279 (internationaal/VS)
Doel: Diefstal van materiële eigendom van 
Cigna melden

Enterprise Compliance
Voor alle medewerkers: Op Iris, onder Enterprise 
(Onderneming) > Our Business Units (Onze 
businessunits) > Cigna Legal (Cigna Juridisch) > 
Ethics and Compliance (Ethiek en Naleving)
Doel: Advies en interpretatie van onze Code en 
Principes en ondersteunende beleidslijnen

Enterprise Privacy Office 
E-mail: PrivacyOffice@Cigna.com of 
CignaHealthCarePrivacyOffice@Cigna.com 
Doel: Advies en interpretatie van beleid inzake 
nationale privacykwesties of -incidenten

Ethics Help Line**
Gratis nummer: +1.800.472.8348* 
Gratis bellen van buiten de Verenigde Staten kan je 
doen via je plaatselijke toegangscodes

E-mail: Ethics@Cigna.com

Websites: 
Voor VS-werknemers en niet-Europese werknemers 
en personen:  
CignaEthicsHelpline.Alertline.com

Voor Europese werknemers:  
CignaeuEthicsHelpline.Alertline.com

Doel: Advies en interpretatie van onze Code en 
Principes en melding van problemen

Juridische dienst
Voor alle medewerkers: Op Iris, onder Enterprise 
(Onderneming) > Our Business Units (Onze 
businessunits) > Cigna Legal (Cigna Juridisch)
Doel: Advies en interpretatie van wetten en 
voorschriften

Corporate Audit afdeling
E-mail: GeneralAuditor@Cigna.com 
Doel: Bekende of vermeende overtredingen van onze 
Code melden

International Privacy Office
E-mail: InternationalPrivacyMailbox@Cigna.com
Doel: Advies en interpretatie van beleid inzake 
internationale privacykwesties

In beperkte omstandigheden kan een uitzondering op een deel van onze Code en Principes worden toegekend door de Chief Compliance Officer of hun gevolmachtigde. Alle verzoeken 
voor een uitzondering op een bepaling van deze Code en Principes moeten schriftelijk gebeuren. De raad van bestuur van Cigna moet alle uitzonderingen voor leidinggevende 
bestuurders en directeurs goedkeuren. Uitzonderingen zullen onmiddellijk worden bekendgemaakt wanneer vereist door de toepasselijke wet.
Cigna kan onze Code en Principes van tijd tot tijd bijwerken en Enterprise Compliance zal alle wezenlijke veranderingen meedelen.
Cigna’s Code en Principes vormt geen arbeidscontract en creëert geen contractuele rechten tussen Cigna en de personen op wie onze Code en Principes van toepassing zijn. 
  * Opmerking: Als je belt van buiten de Verenigde Staten en je wilt dit gratis doen, moet je het volgende nummer bellen: toegangscode + 800.472.8348. Als je de toegangscode niet 

kent, kan je deze vinden door hier te klikken.
** De Ethics Help Line wordt beheerd door de Compliance afdeling, een onafhankelijke dienst die rapporteert aan de raad van bestuur van Cigna. Het +1.800-nummer wordt 24 uur 

per dag en 7 dagen in de week beantwoord, en gesprekken kunnen in diverse talen worden gehouden.
Deze Code is bestemd om te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving. Niets in deze Code is bestemd om werknemers te beperken of anderzijds te ontmoedigen om deel te 
nemen aan beschermde gecoördineerde activiteiten voor wederzijdse hulp of bescherming, zoals beschreven in rubriek 7 van de Amerikaanse National Labor Relations Act.
Alle producten en diensten van Cigna worden exclusief aangeboden door of via operationele dochterondernemingen van Cigna Corporation, waaronder Cigna Health and Life Insurance 
Company, Connecticut General Life Insurance Company, Cigna Behavioral Health, Inc. en HMO of dochterondernemingen van servicebedrijven 
van Cigna Health Corporation. De naam Cigna, het logo en andere merktekens van Cigna zijn eigendom van Cigna Intellectual Property Inc. 
Alle afbeeldingen dienen uitsluitend ter illustratie.
841044NL i  12/18     © 2018 Cigna. Delen van de inhoud verschaft onder licentie.

Cigna biedt verschillende opties aan om je te helpen met vragen of voor het melden 
van zorgen.

Cigna’s beleid tegen vergelding
Wanneer je in goed vertrouwen een situatie aankaart betreffende schending van de Code en Principes of 
andere nalevingskwesties, of wanneer je deelneemt aan een onderzoek naar deze zaken, hoef je niet bang te 
zijn voor vergelding. Elke werknemer van Cigna die zich inlaat met vergelding zal onderworpen worden aan 
disciplinaire maatregelen, tot en met beëindiging van dienstverband.
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