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InsurTech – jak technologia

zmienia ubezpieczenia

Od kilku lat rynek finansowy podbija FinTech (Financial Technology), czyli branża 
dostarczająca najbardziej innowacyjne technologie mobilne dla sektora finansowego. 
To odpowiedź na dynamicznie zmieniające się potrzeby społeczeństwa, w którym coraz
większą rolę ogrywają: internet, portale społecznościowe, urządzenia mobilne, zwłasz-
cza smartfony. Rosnące zainteresowanie nowoczesnymi technologiami przejawia 
w szczególności branża ubezpieczeniowa – intensyfikacja działań w tym obszarze 
doprowadziła do ukucia pojęcia InsurTech (Insurance Technology). Jakich zmian
można się spodziewać w związku z tą rewolucją technologiczną w najbliższym czasie?

N
ajcenniejszym instrumentem dla

branży ubezpieczeniowej są

dane na temat klientów – to one

pozwalają budować konkurencyjne

produkty, odpowiadające na nowe po-

trzeby społeczeństwa, a jednocześnie

umożliwiają lepszą ocenę ryzyka.

Nowe źródła infomacji
Obecnie ubezpieczyciele mają do

dyspozycji wiele znacznie bardziej efek-

tywnych i wiarygodnych narzędzi zbie-

rania danych niż wywiad lub ankieta,

które dostarczają zdecydowanie bar-

dziej aktualnych informacji niż raporty

szkodowe. Trudno się dziwić, że kon-

cepcja „internet of things” (internetu rze-

czy), zgodnie z którą przedmioty i urzą-

dzenia przekazują informacje o swoich

użytkownikach, wzbudza żywe zainte-

resowanie. Przykładowo zawartość lo-

dówki czy czas spędzony przed kom-

puterem lub telewizorem to niezwykle

cenne wskazówki pod kątem ubezpie-

czenia zdrowotnego, ubezpieczenia

sprzętu, mieszkania, domowego pupi-

la itd. Jednym z przykładów implemen-

tacji internetu rzeczy, pozwalającym

świetnie ocenić nasz styl życia, są coraz

bardziej popularne tzw. wearables, czy-

li akcesoria lub ubrania z wbudowanym

komputerem, takie jak smartwatche, in-

teligentne bransoletki mierzące funkcje

życiowe lub inteligentne okulary. Gło-

śnym tematem jest także wykorzystanie

telematyki pozwalającej oceniać styl jaz-

dy kierowcy do personalizacji oferty

ubezpieczeń komunikacyjnych. Co istot-

ne, powiązanie ryzykownej jazdy ze

wzrostem składki ubezpieczeniowej

przekłada się nie tylko na wynik finan-

sowy ubezpieczyciela, lecz także na

zwiększenie bezpieczeństwa na dro-

gach.

Nowoczesna analityka
Z uwagi na to jak cenne są infor-

macje o klientach, ubezpieczyciele nie

tylko poszukują ich nowych źródeł, lecz

także wykorzystują nowoczesne na-

rzędzia pozwalające wyciągnąć więcej

wniosków, wychwycić trendy i anoma-

lie pośród ogromu szybko zmieniają-

cych się danych – zarówno na temat

klientów indywidualnych, jak i korpo-

racyjnych. Na optymalizację procesu

obróbki informacji pozwala przede

wszystkim metodologia analizy sieci

big data, która umożliwia wyselekcjo-

nowanie z olbrzymich baz danych naj-

istotniejszych informacji. Przewidywanie

przyszłości w oparciu o analitykę pre-

dykcyjną czy modelowanie statystyczne

to potężne narzędzie pozwalające ubez-

pieczycielom lepiej oceniać ryzyko,

a w konsekwencji trafniej dostosowywać

stawkę ubezpieczeniową, jak również

zwalczać przestępczość ubezpiecze-

niową i prowadzić skuteczniejszy mar-

keting. 

Przykładowo innowacyjne techniki

data miningu, tj. eksploracji danych

bazującej głównie na statystyce i ucze-

niu maszynowym, pozwalają identyfi-

kować zachowania charakterystyczne

dla określonej grupy osób, opierając się

na ich dotychczasowej aktywności – za-

wieranych ubezpieczeniach, prowa-

dzonych rozmowach telefonicznych,

przesyłanych mailach, a nawet aktyw-

ności w mediach społecznościowych.

Pozwala to zakładom ubezpieczeń traf-

niej dopasować do nich ofertę lub pod-

jąć działania zaradcze mające na celu

utrzymanie klienta (np. gdy ze statystyk

wynika, że większość osób, które w krót-

kim czasie wielokrotnie telefonowały

na infolinię, wkrótce potem rezygnuje

z usług danego ubezpieczyciela). Wy-

korzystanie tego typu analiz jest również

niezwykle przydatne w celu oceny ry-

zyka oraz podejmowania działań pre-

wencyjnych w przypadku ubezpieczo-

nych z branży przemysłowej. Zwłaszcza

zastosowanie w przemyśle predykcyj-

nego utrzymania ruchu, zapewniają-

cego optymalne użytkowanie maszyny

i wykluczenie pojawienia się awarii,

wydaje się idealnym modelem pre-

wencji, który coraz bardziej doceniają

zarówno przedsiębiorcy, jak i ubezpie-

czyciele.

Aplikacje mobilne
Wychodząc naprzeciw oczekiwa-

niom klientów, którzy liczą na coraz

prostszą i szybszą obsługę zapewnia-

jącą szeroki pakiet usług dodatkowych,

nieunikniona jest ekspansja ubezpie-

czycieli w obszarze aplikacji mobil-

nych. Przewiduje się, że zapewnią one

nie tylko bardziej dostępne pozyskiwa-

nie ochrony i możliwość zapoznania się
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Przewidywanie przyszłości w oparciu o analitykę

predykcyjną czy modelowanie statystyczne to

potężne narzędzie pozwalające ubezpieczycie-

lom lepiej oceniać ryzyko, a w konsekwencji traf-

niej dostosowywać stawkę ubezpieczeniową, jak

również zwalczać przestępczość ubezpiecze-

niową i prowadzić skuteczniejszy marketing.
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➥ w dowolnym, dogodnym dla zaintere-

sowanego momencie z pełną informa-

cją na temat ubezpieczenia, lecz także

pozwolą na stworzenie indywidualnego

profilu klienta, dla którego będą przy-

gotowywane dedykowane oferty. Apli-

kacje mobilne stwarzają również intu-

icyjne zaplecze do samodzielnej, bardzo

szybkiej likwidacji drobnych szkód, od-

bywającej się zgodnie z prostą instruk-

cją przy wykorzystaniu możliwości prze-

syłania zdjęć, filmów lub np. połączeń

wideo z likwidatorem.

Ponadto takie rozwiązania pozwolą

klientowi w większym stopniu wpływać

na posiadaną ochronę, korzystając wy-

łącznie z telefonu czy tabletu, np. dzię-

ki możliwości aktywowania i dezakty-

wowania ubezpieczenia w dowolnym

momencie w domu, w podróży, w ko-

lejce do lekarza itp. Dodatkowo apli-

kacje oferowane przez ubezpieczycie-

li będą z pewnością wykraczać poza

sferę stricte ubezpieczeniową, skupia-

jąc się także na propagowaniu zdro-

wego trybu życia (np. aplikacje będące

osobistym trenerem, motywujące do

zdrowego odżywiania lub bezpiecznej

jazdy samochodem czy przypominają-

ce o konieczności zażywania leków), jak

również wyznaczając cele, wprowa-

dzając elementy rywalizacji oraz gra-

tyfikacji na kształt mechaniki znanej

z gier fabularnych. Ma to na celu za-

chęcenie klienta do korzystania na szer-

szą skalę z bogatej oferty ubezpiecze-

niowej, a jednocześnie zapewnia ubez-

pieczycielom dopływ informacji na temat

obejmowanych ochroną podmiotów.

Cyberbezpieczeństwo
W związku ze wzrostem wykorzy-

stania technologii informatycznych za-

równo przez ubezpieczycieli, jak i ich

klientów, rośnie ryzyko ataków cyber-

netycznych. Konsekwencją tego zjawi-

ska jest silny trend w branży ubezpie-

czeniowej polegający na zwiększaniu

nacisku na wykorzystanie wszelkich

dostępnych technologii w celu jak naj-

lepszego zabezpieczenia zakładów

ubezpieczeń przed możliwością wy-

płynięcia lub utraty danych. Otwierając

się w zakresie swojej oferty na ryzyka cy-

bernetyczne, które wcześniej w więk-

szości były wyłączane z udzielanej

ochrony, ubezpieczyciele zaczynają

jednocześnie oferować usługi dodat-

kowe mające na celu minimalizację cy-

berzagrożeń lub ograniczenie skutków

ataków. W szczególności dotyczy to

produktów przeznaczonych dla przed-

siębiorstw, które są narażone na cybe-

rataki na przemysłowe systemy stero-

wania. W takich przypadkach InsurTech

będzie się przejawiał w postaci kom-

pleksowej obsługi klienta przez zakła-

dy ubezpieczeń, która w uzupełnieniu

produktów ubezpieczeniowych musi

obejmować też usługi prewencyjne, ta-

kie jak analizy mające na celu wykry-

wanie podatności na cyberatak czy

stały monitoring systemów.

Innowacyjne technologie
Zarówno potrzeba coraz bardziej

precyzyjnej oceny ryzyk występujących

u obejmowanych ochroną klientów

– zwłaszcza z branży przemysłowej, jak

i konieczność wdrażania jak najbardziej

efektywnych działań prewencyjnych

wpływają na wzrost zainteresowania

sektora ubezpieczeniowego innowa-

cyjnymi technologiami, pozwalający-

mi lepiej oceniać stan istniejących

obiektów, weryfikować ich funkcje bez-

pieczeństwa, jak również optymalizo-

wać proces projektowania rozbudowy

przedsiębiorstwa.

Silnym trendem jest coraz szersze

wykorzystywanie dronów, m.in. na po-

trzeby weryfikowania stanu urządzeń,

w tym ewentualnych uszkodzeń, które

znajdują się na znacznej wysokości

lub na bardzo dużej przestrzeni (np. li-

nie przesyłowe). Ich zastosowanie jest

szczególnie przydatne w procesie li-

kwidacji dużych szkód, zwłaszcza

na wstępnym etapie oceny zniszczeń,

np. zawalonego budynku. Obraz pozy-

skany przy pomocy dronów może zna-

leźć zastosowanie także w obszarze

technologii modelowania 3D zakładu.

Model 3D pozwala na uporządkowanie,

usystematyzowanie i digitalizację klu-

czowej infrastruktury przemysłowej,

jednocześnie tworząc pełną inwenta-

ryzację na potrzeby ubezpieczeniowe,

a w przypadku zdarzenia szkodowego,

ułatwiając w znacznym stopniu wyka-

zanie stanu faktycznego przed zaj-

ściem zmian, co pozwala wykluczyć

ewentualne wątpliwości, a tym samym

przyspieszyć proces likwidacji szkody.

Kolejnym ciekawym rozwiązaniem

jest wykorzystywanie przez branżę

ubezpieczeniową danych zbieranych

z przemysłowych systemów monitoro-

wania zaimplementowanych w ramach

instalacji. Przykładem może być system

monitorowania skuteczności wypełnia-

nia funkcji bezpieczeństwa przez zain-

stalowane w obiekcie systemy bezpie-

czeństwa, łącznie z monitorowaniem

efektywności czynnika ludzkiego, któ-

rego nadrzędnym celem jest zapew-

nienie nieprzerwanej dostępności zdol-

ności produkcyjnych i funkcjonowania

przedsiębiorstwa na akceptowalnym

poziomie bezpieczeństwa. Inny model

monitoringu można zastosować w celu

kontroli diagnostycznej stanu urządzeń

technicznych w trakcie ich eksploatacji

przy wykorzystaniu bezinwazyjnej me-

tody emisji akustycznej, która umożliwia

wykrycie oraz zlokalizowanie wad ma-

teriałowych lub innych defektów róż-

nego rodzaju obiektów, w tym np. zbior-

ników, rurociągów, konstrukcji betono-

wych i stalowych oraz żelbetowych,

urządzeń energetycznych, poszycia ka-

dłubów statków lub samolotów, urzą-

dzeń wydobywczych.

Wyniki tych badań są niezwykle

przydatne dla podjęcia działań wy-

przedzających i planowania remon-

tów, dzięki czemu gwarantują bezpie-

czeństwo eksploatacji oraz optymali-

zację kosztów napraw. Zastosowanie

tego typu rozwiązań przynosi korzyści

nie tylko przedsiębiorstwu, lecz także za-

kładowi ubezpieczeń, który objął go

ochroną. Naturalnym efektem korzyści

płynących z wykorzystania nowocze-

snych technologii dla celów analizy ry-

zyka i podejmowania działań prewen-

cyjnych jest coraz częstsze nawiązy-

wanie przez zakłady ubezpieczeń relacji
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biznesowych z dostawcami tego typu techno-

logii czy wręcz inwestowanie w takie innowa-

cyjne rozwiązania. 

Start-upy
Warto podkreślić, że branża InsurTech po-

wstała w oparciu o start-upy – młode firmy tech-

nologiczne o świeżym, często niestandardowym

spojrzeniu na tematykę ubezpieczeniową

i możliwości wykorzystania nowoczesnych

technologii w tym obszarze. Trwająca latami

transformacja cyfrowa w dużych zakładach

ubezpieczeń z naturalnych przyczyn – przede

wszystkim finansowych i organizacyjnych

– przegrywa wyścig z niewielkimi start-upami,

które ucieleśniają ducha innowacyjności i re-

wolucjonizują rynek. Widać już pierwsze jaskółki

pogoni dużych graczy rynku ubezpieczenio-

wego za najbardziej nowoczesnymi firmami

technologicznymi oferującymi rozwiązania dla

tej branży – część zakładów ubezpieczeń de-

cyduje się na współpracę ze start-upami, inne

same inwestują w innowacyjne projekty. To, co

wczoraj było jeszcze nowinką technologiczną,

dziś przeobraża się w strategię zakładów

ubezpieczeń. Duże znaczenie ma zatem po-

konanie barier utrudniających współpracę

ubezpieczycieli ze strat-upami – z jednej stro-

ny powstają bowiem obawy o bezpieczeń-

stwo przekazywanych informacji, a z drugiej

– następuje zderzenie z korporacyjną struktu-

rą organizacji i zarządzania, jaka funkcjonuje

w zakładach ubezpieczeń.

Klient w centrum 
zainteresowania

Dynamika zmian w ubezpieczeniach

w ostatnich latach to przede wszystkim zwró-

cenie się ku klientowi i postawienie go w cen-

trum zainteresowania zakładów ubezpieczeń.

W konsekwencji InsurTech uwidacznia się

przede wszystkim poprzez zaawansowane

narzędzia pozwalające lepiej poznać i zrozu-

mieć klienta, aby idealnie dopasować ofertę do

jego potrzeb oraz pomóc mu podjąć skutecz-

ne działania zapobiegające zmaterializowaniu

się ryzyka. Nowoczesne technologie są także

środkiem do lepszej komunikacji z ubezpie-

czanymi podmiotami oraz narzędziem po-

zwalającym zwiększyć atrakcyjność danego

ubezpieczyciela.

Wydaje się zatem, że kluczem jest ścisła

współpraca pomiędzy ubezpieczycielami a li-

derami innowacji technologicznych. Konku-

rencja polskich zakładów ubezpieczeń w za-

kresie wykorzystania osiągnięć InsurTechu

występuje na razie w bardzo ograniczonym

stopniu, jednakże należy się spodziewać, że za

kilka lat rynek zdominują ci, którzy teraz sta-

wiają na technologiczną nowoczesność i kon-

centrują się na nowym podejściu do klienta, bo

to on poprzez swoje potrzeby, styl życia i wybory

wyznacza dziś trendy w ubezpieczeniach. ■
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