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Ubezpieczony może współpracować
przy zgłaszaniu roszczeń
Niemal każdy z nas posiada smartfon bądź tablet, przenośne urządzenia towarzyszą nam na co dzień
w torbach, torebkach czy kieszeniach. Robimy więcej zdjęć za pomocą telefonów niż aparatów fotograficznych
i spędzamy dwa razy więcej czasu na przeglądaniu internetu na smartfonach niż na komputerach.
ednak wraz z przeglądaniem internetu,
dostępem do mediów społecznościowych,
poszukiwaniem pracy, korzystaniem
z bankowości i robieniem zakupów przez internet, istnieje jeszcze inne ważne zastosowanie tych urządzeń.
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Zgłaszanie roszczeń ubezpieczeniowych
Wiemy, część z nas ubezpieczeniowców
uśmiechnęła się teraz szeroko, widząc oczami wyobraźni rzesze poszkodowanych
klientów ze smartfonami w rękach, robiących zdjęcia zalanym ścianom czy wybitej
szybie w samochodzie... Zaraz, zaraz, dlaczego nie? Jeśli robimy zdjęcia zawartości
talerza, dziurze w chodniku czy zachodowi
słońca, to dlaczego nie mielibyśmy zrobić
zdjęcia zdewastowanego parkietu i zamiast
umieścić w mediach społecznościowych,
przesłać do ubezpieczyciela? Przecież tu
chodzi o nasze pieniądze! Aplikacje
na smartfony oferują obecnie możliwość bycia aktywnym klientem zakładu ubezpieczeń. Współczesny ubezpieczony może z łatwością użyć swojego smartfonu do wygodnego zgłoszenia roszczenia wraz z załączeniem dokumentacji fotograficznej i wideo.
Wszystko po to, aby szybciej i sprawniej
zweryfikować rodzaj i zakres szkody.
Choćby w przypadku najczęstszych
szkód związanych z ubezpieczeniami

nieruchomości, właściciel polisy może samodzielnie użyć aplikacji wideo CCN-ClaimXperienceTM. Nie ma potrzeby wzywania
likwidatora na miejsce powstania szkody,
wystarczy poprzez aplikację uruchomić kamerę urządzenia. Aplikacja z wykorzystaniem strumieniowego przesyłania obrazu
wideo daje możliwość zdalnej „inspekcji”
szkody na monitorze komputera pracownika
zajmującego się jej likwidacją.
Ten rodzaj „kooperacji” klienta i zakładu
ubezpieczeń przyspiesza proces zgłoszenia,
weryfikacji roszczenia i w konsekwencji
wypłaty odszkodowania.

i-Report jak i-Likwidacja
Jeden ze współpracujących z Claims Corporation Network likwidatorów, którzy wykorzystują aplikację, stwierdził, że po powrocie
z kilkudniowego urlopu był w stanie zamknąć dziewięć z dziesięciu roszczeń ze
swojego biura za pomocą narzędzia – zadanie, które jak ocenił, zajęłoby mu tydzień
dłużej bez zdalnego wykorzystania aplikacji
przez klientów. Współpraca wykorzystująca
przesyłanie obrazów wideo nie jest jedynym
sposobem, w jaki smartfony i tablety pomagają zaangażować klienta w proces zgłoszenia szkody. Narzędzia do współpracy online
dają klientom możliwość np. sporządzenia
zestawienia ruchomości, które mogą zostać

uszkodzone czy skradzione. W ten prosty
sposób klient jest w stanie przesłać numery
i specyfikację sprzętu elektronicznego, paragony, a nawet zdjęcia, jeśli takimi dysponuje.
Coraz więcej firm ubezpieczeniowych w Europie i na świecie wykorzystuje takie możliwości. Oczywiście zdalne zgłoszenie roszczenia nie ogranicza się wyłącznie do szkód
mieszkaniowych. Aplikacja CCN i-Report
umożliwia również zgłoszenie szkody komunikacyjnej wprost z miejsca wypadku, wystarczy tylko smartfon i dostęp do internetu.

Jeden klient, jedna szkoda, wiele pytań
CCN wciąż próbuje dowiedzieć się, na ile
ubezpieczeni są gotowi wziąć czynny udział

w procesie likwidacji szkody. Czy są skłonni
użyć swoich kamer w smartfonach, aby nagrać materiał dokumentacyjny z domu?
Czy będą przekonani, aby udokumentować
istotne elementy swojego majątku dla celów
ewentualnego, przyszłego roszczenia ubezpieczeniowego? Czy są skłonni robić to
co roku? Jeśli dysponują prostym narzędziem, które im to ułatwia, czy będą chcieli
to zrobić? Obecnie jednak powszechność
i dostępność technologii smartfonów,
przy minimalnym wysiłku, ułatwia tworzenie i aktualizowanie składników majątku.
W takiej sytuacji zadanie np. agenta ubezpieczeniowego ogranicza się do weryfikacji
składników majątku, a nie ich pracochłonnego tworzenia. Znaczna część takiej pracy
może być już wykonana przy użyciu prostych narzędzi. W CCN jesteśmy przekonani, że warto się nad tym zastanowić i dać odpowiedź na nurtujące pytania.
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