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do za kła dów, gdzie ty po wa ny 
nie ubez pie czo ny miał ostat nią
po li sę, czy przy pad kiem nie na -
stą pi ła au to ma tycz na pro lon ga -
ta. Na stęp nie, w przy pad ku ne -
ga tyw nej od po wie dzi, do wszyst -
kich po zo sta łych to wa rzystw. 

Cie ka we, ile za kła dów au to -
ma tycz nie ana li zu je te li sty
po pierw sze z sys te mem po li so -
wym, a po dru gie z ko mu ni ka ta -
mi zwrot ny mi UFG do ty czą cy mi
za si la nia? Do każ de go prze sła ne -
go re kor du otrzy my wa na jest in -
for ma cja o po praw no ści i zgod -
no ści da nych. Mo że się oka zać
(a na wet czę sto się oka zu je), że
po mi mo wy sła nia re kor du
do UFG, nie zo stał on tam fi nal -
nie za pi sa ny al bo wy ma ga ak tu -
ali za cji. To mo że być naj częst szą
przy czy ną bra ku po praw nych 
da nych w UFG.

Jak kil ka ra zy za ro bić 

na szko dzie

Pro szę so bie wy obra zić sy tu -
ację, w któ rej po szko do wa ny za -
czy na cho dzić po za kła dach
i pró bo wać, w któ rym (a prze -
cież w ubez pie cze niach do bro -
wol nych mo że mieć kil ka ak -
tyw nych po lis) otrzy ma naj -
więk sze od szko do wa nie. Już sa -
ma in for ma cja o zgło sze niu
szko dy w kil ku miej scach mo że
sku tecz nie za blo ko wać ta kie
wy łu dze nie. Zda rza ły się rów -
nież przy pad ki li kwi do wa nia tej

sa mej szko dy z wła sne go AC
oraz OC spraw cy, a te raz ma my
jesz cze BLS...

Jed ną z mi sji Fun du szu jest
prze ciw dzia ła nie prze stęp czo ści
ubez pie cze nio wej. Dla te go też
od nie daw na ba za jest go to wa
do gro ma dze nia da nych z in nych
grup ubez pie cze nio wych niż ko -
mu ni ka cyj ne. W każ dym przy -
pad ku istot ne jest, aby da ne
do re je stru tra fi ły jak naj szyb -
ciej. Po li ty ka UFG jest na stę pu -
ją ca: le piej prze słać nie peł ne da ne,
ale jak naj szyb ciej, niż cze kać
na ich skom ple to wa nie. Tym bar -
dziej, że usłu gi za si la nia dzia ła ją
już on li ne i po zwa la ją na za pi sy -
wa nie każ de go re kor du z osob -
na. Moż na po słu żyć się tu taj

tym cza so wo za ślep ka mi da nych,
np. tech nicz nym nu me rem
PESEL, aby prze sy ła ne da ne
prze szły wa li da cję. Na le ży jed -
nak pa mię tać, że by w pro ce sach
pro ja ko ścio wych za dbać o uzu -
peł nie nie da nych. Na szczę ście
UFG czu wa i w ko mu ni ka tach
zwrot nych lub w pro ce sie wy ja -
śnia nia nie zgod no ści przy po mni
nam o ak tu ali za cji ta kich da -
nych, aby fi nal nie zna la zły się
w ba zie te po praw ne.

Przy szłość Bo nus Ma lus

Po mi mo fak tu, że z ma te ma -
ty ką na ma tu rze co raz go rzej, to
jed nak ro śnie świa do mość klien -
tów (a mo że wła śnie co raz bar -

dziej głu pie ją), kie dy przy 70%
zniż ki na OC otrzy mu ją więk szą
kwo tę do za pła ty niż w in nym za -
kła dzie, któ ry okre śla ich zniż ki
na 50%. Brak spój nej po li ty ki
B/M pro wa dzi do licz nych nie -
po ro zu mień. O ile ktoś jest bez -
sz ko do wy od kil ku lat, to spo -
dzie wa się po zio mu 60%. Ale ja -
kie zniż ki mam po 1 szko dzie,
i to par kin go wej?!

Po ja wia ją się na ryn ku za kła -
dy, któ re od cho dzą od ty po wej
ta bli cy Bo nus Ma lus. Za ufa nie
do da nych zgro ma dzo nych
w Fun du szu po zwa la na ob słu gę
wy łącz nie na ich pod sta wie, bez
py ta nia klien ta o ja kie kol wiek
zniż ki, szko dy w ostat nich la -
tach, itp. Tym bar dziej, że oce nę

szko do wo ści (roz mia ru szkód)
moż na już uza leż nić nie tyl ko
od kwo ty wy pła co ne go od szko -
do wa nia, ale rów nież od ro dza ju
po li sy, z ja kiej by ła li kwi do wa na
(np. AC – peł ne, kra dzież, ele -
men ty po jaz du), oraz fla gi, czy
szko da by ła istot na (w za kre sie
ele men tów ukła du no śne go, ha -
mul co we go lub kie row ni cze go
po jaz du, ma ją ca wpływ na bez -
pie czeń stwo ru chu dro go we go).

Ale pa mię taj my o dwóch fak -
tach: ja dąc 20-let nim au tem kla sy
śred niej, mo że my spo wo do wać
kosz tow ną szko dę po przez wy -
łącz nie za je cha nie ko muś dro gi.
Więc kwo ta od szko do wa nia kil -
ku dzie się ciu ty się cy na mo jej po -
li sie OC nie ko niecz nie świad czy
o uszko dze niach mo je go po jaz -
du. Po dob nie, uszko dze nie lu ster -
ka w no wym, spor to wym au cie
kwo to wo mo że nas bar dziej bo leć
niż wy mia na po ło wy ka ro se rii we
wspo mnia nym wy żej kla sy ku.

Prze my sław Cza pliń ski
eks pert biz ne so wy 

ds. roz wią zań i pro duk tów UFG 
prze my slaw.cza plin ski

@aspar tus.pl

Mar cin Wój ciuk
AI Pro duct Le ader

BrokerUFG – autorskie rozwiązanie firmy Aspartus wspierające
wymianę danych pomiędzy zakładem ubezpieczeń a Ośrodkiem
Informacji UFG. 

To modułowy system do wymiany danych pomiędzy UFG 
a zakładem ubezpieczeń, obejmujący: ● zasilanie wyrównujące
● weryfikację i korektę danych w locie ● automatyzację
procesów kooperacji z UFG ● pełen nadzór nad tymi procesami. 

Usługi rozliczane są w modelu SaaS (per wysłany/odczytany
rekord), co tym bardziej czyni nasze rozwiązanie atrakcyjnym 
na rynku, szczególnie dla mniejszych graczy.

J
esz cze nie tak daw no te mu bran ża
ubez pie czeń nie na le ża ła do pio nie rów
in no wa cji. W cza sach kie dy z usług

wła ści wie każ de go ban ku moż na by ło sko -
rzy stać uży wa jąc apli ka cji w te le fo nie,
ubez pie czy cie le sta wia li na tym po lu
pierw sze kro ki. Czy to się zmie nia? Czy
ha sło INSURTECH na bra ło w ustach
ubez pie cze niow ców re al ne go zna cze nia? 

W do bie szyb ko roz wi ja ją cych się tech -
no lo gii, mło de go po ko le nia na co dzień
„zro śnię te go” i ko mu ni ku ją ce go się ze
świa tem po przez smart fon, fir my in sur te -
cho we pro po nu ją roz sze rze nie do tych cza -
so we go, kla sycz ne go mo de lu sprze da ży
i ob słu gi ubez pie czeń. Ro dzi mi ubez pie -
czy cie le zda li so bie spra wę z po trze by
i wy zwań no wych cza sów, a jest o co po -
wal czyć – mó wi my o ryn ku war tym
w 2017 r. 62,4 mld zł z per spek ty wą wzro -
stu (da ne PIU). 

We dług ra por tu PwC Ubez pie cze nio wy
no wy świat. In sur tech mo to rem in no wa -
cji, 86% firm ubez pie cze nio wych po strze -
ga in sur te chy ja ko re al ne za gro że nie dla
ich przy cho dów. Co wię cej, po nad po ło -
wa ba da nych de kla ru je chęć współ pra cy
z fir ma mi z bran ży in sur tech, zda jąc so -
bie spra wę z po trze by wdra ża nia in no wa -
cji, chcąc na dą żać za zmie nia ją cy mi się
ocze ki wa nia mi i na wy ka mi klien tów. 

Po stę pu ją ca cy fry za cja, jak wska zu je ra -
port PwC, nie sie ze so bą zmia nę po dej ścia
i po strze ga nia przez ubez pie czy cie li firm
no wych tech no lo gii. Mi mo że na dal
znacz na ich część wi dzi w fir mach in sur -
tech za gro że nie, to co raz czę ściej po sta wa

zmie nia się zgod nie z fi lo zo fią „je śli nie
mo żesz po ko nać, to się przy łącz”. Ta ka po -
sta wa jest zresz tą cał ko wi cie ra cjo nal na,
po co an ga żo wać swo je wła sne za so by, czę -
sto du żym na kła dem sił i środ ków, kie dy
moż na sko rzy stać ze współ pra cy z fir mą,
któ ra jest w sta nie do star czyć naj no wo cze -
śniej sze tech no lo gie „pod drzwi”. Współ -
pra ca z fir ma mi, któ re za przę gły do swo ich
ce lów za awan so wa ną ana li ty kę da nych,
sztucz ną in te li gen cję czy tech no lo gię
block cha in, da je efek ty sa mym ubez pie czy -
cie lom, a w kon se kwen cji ich klien tom.

Fir mą, któ ra na co dzień za przę gła
do pra cy no we tech no lo gie, jest Cla ims
Cor po ra tion Ne twork (CCN). – Na szą
am bi cją ja ko start -upa z za ło że nia by ło

wdra ża nie in no wa cji w za kre sie ob słu gi
klien tów, jed no cze śnie po ma ga jąc to wa rzy -
stwom ubez pie cze nio wym w prze zwy cię ża -
niu wy zwań, ja kie nie sie ze so bą tech no lo -
gia w tych szyb ko roz wi ja ją cych się cza sach
– pod kre śla Ce es We rff, pre zes CCN BV. 

CCN Pol ska, któ ra obej mu je swym
dzia ła niem re gion pół noc no -wschod niej
Eu ro py, ko rzy sta z in no wa cyj nych 
roz wią zań wy pra co wa nych w ra mach
Gru py CCN. Ofer ta na rzę dzi stwo rzo -
nych przez CCN nie ogra ni cza się wy -
łącz nie do apli ka cji wspie ra ją cych sprze -
daż, wręcz od wrot nie. – Ma my do za pro -
po no wa nia ubez pie czy cie lom, po nie waż
do nich kie ru je my swą ofer tę in sty tu cjo nal -
ną, na rzę dzia opar te na no wych tech no lo -

giach, któ re ma ją za za da nie uprosz cze nie
pro ce su zgło sze nia, we ry fi ka cji i li kwi da cji
szko dy. Co wię cej, war to ścią do da ną ze
współ pra cy z na mi jest fakt, że na sza sieć
ope ru je w 35 kra jach Eu ro py, co ma istot ne
zna cze nie w przy pad ku szkód trans gra nicz -
nych – mó wi Ma ciej Dy lew ski. 

Po przez współ pra cę z ubez pie czy cie la -
mi CCN Pol ska de dy ku je apli ka cję 
i -re port, któ ra w kil ku kro kach po zwa la
klien to wi za re je stro wać swo je da ne, opi -
sać szko dę i wy brać ubez pie czy cie la,
do któ re go ma zo stać skie ro wa na,
a wszyst ko to za po mo cą choć by wła sne -
go smart fo na. W przy pad ku naj częst -
szych szkód zwią za nych z ubez pie cze -
niem miesz ka nia i np. je go za la nia, CCN
udo stęp nia swo im klien tom moż li wość
zdal nej in spek cji po przez wy ko rzy sta nie
tech no lo gii Cla imXpe rien ceTM. Przy uży -
ciu ka me ry smart fo na klient mo że udo -
stęp nić ob raz wi deo bez po śred nio
na ekra nie oso by zaj mu ją cej się we ry fi ka -
cją szko dy. Ta kie roz wią za nie oszczę dza
czas i kosz ty zwią za ne ze stan dar do wym
pro ce sem li kwi da cji. 

– Po sia da my rów nież cie ka we pro po zy cje
dla ubez pie czy cie li ofe ru ją cych ubez pie cze -
nia po dróż ne, dys po nu je my in no wa cyj ny mi
roz wią za nia mi, w za kre sie od szko do wań
za od wo ła ne czy opó źnio ne lo ty, jak też
w przy pad ku za gu bio ne go lub utra co ne go
ba ga żu. Umoż li wia my szyb ką we ry fi ka cję
i wy pła tę od szko do wa nia, a jed no cze śnie
po ma ga my ogra ni czać kosz ty ubez pie czy -
cie la – pod kre śla Ma ciej Dy lew ski.       ■
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CLAIMS CORPORATION NETWORK

Insurtech frontem do ubezpieczycieli
Claims Corporation Network (CCN) to europejski projekt start-upowy, który od 2015 r. rozszerzył

swoją działalność na 35 krajów. CCN z główną siedzibą w Amsterdamie został założony przez

Ceesa Werffa, związanego od wielu lat z rynkiem finansowym. Insurtech od czerwca 2018 r.

działa formalnie w naszym kraju, pod nazwą CCN Polska. – CCN chce być Uberem odszkodowań

– mówi prezes CCN Polska Maciej Dylewski.
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