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J
ed nak wraz z prze glą da niem in ter ne tu,
do stę pem do me diów spo łecz no ścio wych,
po szu ki wa niem pra cy, ko rzy sta niem

z ban ko wo ści i ro bie niem za ku pów przez in -
ter net, ist nie je jesz cze in ne waż ne za sto so wa -
nie tych urzą dzeń. 

Zgła sza nie rosz czeń ubez pie cze nio wych 

Wie my, część z nas ubez pie cze niow ców
uśmiech nę ła się te raz sze ro ko, wi dząc ocza -
mi wy obra źni rze sze po szko do wa nych
klien tów ze smart fo na mi w rę kach, ro bią -
cych zdję cia za la nym ścia nom czy wy bi tej
szy bie w sa mo cho dzie... Za raz, za raz, dla -
cze go nie? Je śli ro bi my zdję cia za war to ści
ta le rza, dziu rze w chod ni ku czy za cho do wi
słoń ca, to dla cze go nie mie li by śmy zro bić
zdję cia zde wa sto wa ne go par kie tu i za miast
umie ścić w me diach spo łecz no ścio wych,
prze słać do ubez pie czy cie la? Prze cież tu
cho dzi o na sze pie nią dze! Apli ka cje
na smart fo ny ofe ru ją obec nie moż li wość by -
cia ak tyw nym klien tem za kła du ubez pie -
czeń. Współ cze sny ubez pie czo ny mo że z ła -
two ścią użyć swo je go smart fo nu do wy god -
ne go zgło sze nia rosz cze nia wraz z za łą cze -
niem do ku men ta cji fo to gra ficz nej i wi deo.
Wszyst ko po to, aby szyb ciej i spraw niej
zwe ry fi ko wać ro dzaj i za kres szko dy.

Choć by w przy pad ku naj częst szych
szkód zwią za nych z ubez pie cze nia mi 

nie ru cho mo ści, wła ści ciel po li sy mo że sa -
mo dziel nie użyć apli ka cji wi deo CCN-Cla im-
Xpe rien ceTM. Nie ma po trze by wzy wa nia 
li kwi da to ra na miej sce po wsta nia szko dy,
wy star czy po przez apli ka cję uru cho mić ka -
me rę urzą dze nia. Apli ka cja z wy ko rzy sta -
niem stru mie nio we go prze sy ła nia ob ra zu 
wi deo da je moż li wość zdal nej „in spek cji”
szko dy na mo ni to rze kom pu te ra pra cow ni ka
zaj mu ją ce go się jej li kwi da cją.

Ten ro dzaj „ko ope ra cji” klien ta i za kła du
ubez pie czeń przy spie sza pro ces zgło sze nia,
we ry fi ka cji rosz cze nia i w kon se kwen cji 
wy pła ty od szko do wa nia.

i -Re port jak i -Li kwi da cja

Je den ze współ pra cu ją cych z Cla ims Cor -
po ra tion Ne twork li kwi da to rów, któ rzy wy ko -
rzy stu ją apli ka cję, stwier dził, że po po wro cie
z kil ku dnio we go urlo pu był w sta nie za -
mknąć dzie więć z dzie się ciu rosz czeń ze
swo je go biu ra za po mo cą na rzę dzia – za da -
nie, któ re jak oce nił, za ję ło by mu ty dzień
dłu żej bez zdal ne go wy ko rzy sta nia apli ka cji
przez klien tów. Współ pra ca wy ko rzy stu ją ca
prze sy ła nie ob ra zów wi deo nie jest je dy nym
spo so bem, w ja ki smart fo ny i ta ble ty po ma -
ga ją za an ga żo wać klien ta w pro ces zgło sze -
nia szko dy. Na rzę dzia do współ pra cy on li ne
da ją klien tom moż li wość np. spo rzą dze nia
ze sta wie nia ru cho mo ści, któ re mo gą zo stać

uszko dzo ne czy skra dzio ne. W ten pro sty
spo sób klient jest w sta nie prze słać nu me ry
i spe cy fi ka cję sprzę tu elek tro nicz ne go, pa ra -
go ny, a na wet zdję cia, je śli ta ki mi dys po nu je.
Co raz wię cej firm ubez pie cze nio wych w Eu -
ro pie i na świe cie wy ko rzy stu je ta kie moż li -
wo ści. Oczy wi ście zdal ne zgło sze nie rosz -
cze nia nie ogra ni cza się wy łącz nie do szkód
miesz ka nio wych. Apli ka cja CCN i -Re port
umoż li wia rów nież zgło sze nie szko dy ko mu -
ni ka cyj nej wprost z miej sca wy pad ku, wy -
star czy tyl ko smart fon i do stęp do in ter ne tu.

Je den klient, jed na szko da, wie le py tań

CCN wciąż pró bu je do wie dzieć się, na ile
ubez pie cze ni są go to wi wziąć czyn ny udział

w pro ce sie li kwi da cji szko dy. Czy są skłon ni
użyć swo ich ka mer w smart fo nach, aby na -
grać ma te riał do ku men ta cyj ny z do mu? 
Czy bę dą prze ko na ni, aby udo ku men to wać
istot ne ele men ty swo je go ma jąt ku dla ce lów
ewen tu al ne go, przy szłe go rosz cze nia ubez -
pie cze nio we go? Czy są skłon ni ro bić to 
co ro ku? Je śli dys po nu ją pro stym na rzę -
dziem, któ re im to uła twia, czy bę dą chcie li
to zro bić? Obec nie jed nak po wszech ność
i do stęp ność tech no lo gii smart fo nów,
przy mi ni mal nym wy sił ku, uła twia two rze -
nie i ak tu ali zo wa nie skład ni ków ma jąt ku. 
W ta kiej sy tu acji za da nie np. agen ta ubez pie -
cze nio we go ogra ni cza się do we ry fi ka cji
skład ni ków ma jąt ku, a nie ich pra co chłon ne -
go two rze nia. Znacz na część ta kiej pra cy
mo że być już wy ko na na przy uży ciu pro -
stych na rzę dzi. W CCN je ste śmy prze ko na -
ni, że war to się nad tym za sta no wić i dać od -
po wiedź na nur tu ją ce py ta nia.
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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. 


