
Automatyzacja oceny ryzyka
W odpowiedzi na Twoje potrzeby

hr | ReFlex to modułowy zautomatyzowany system under
writingowy, który wydaje decyzje dotyczące ryzyka już 
bezpośrednio w punkcie sprzedaży. Wspiera on wszyst
kie kanały sprzedaży, popularne produkty oraz rodzaje 
ryzyka i wykorzystuje pełny potencjał transakcji elektro
nicznych, zwiększając obrót i opłacalność. Dzięki wyjąt
kowej elastyczności oraz  łatwej  integracji nowych pro
duktów, systemów  i  funkcji hr | ReFlex  jest gwarantem 
przyszłych  inwestycji  w  innowacyjne  produkty,  szcze
gólnie w czasach obecnej dygitalizacji. 

Ocena ryzyka w punkcie sprzedaży
hr | ReFlex pozwoli Ci na dokonanie natychmiastowej i kwa-
lifikowanej oceny ryzyka w zakresie szerokiej gamy ubez-
pieczeń na życie. Polisę ubezpieczeniową wystawiać można 
natychmiast, w zależności od indywidualnego wyboru kana-
łów sprzedaży, np.:

•  bezpośrednio przez klienta końcowego, online i
telefonicznie

• w banku

• przez agenta lub brokera

• w ramach konsultacji telefonicznych

•  przez porównywarki lub inne kanały dystrybucji

Kasia, 24letnia studentka z Warszawy, w przerwie między wy
kładami kupuje przez internet polisę ubezpieczeniową na życie. 
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Dzięki elastyczności systemu klient prowadzony jest przez 
proces sprzedaży i obsługi klienta przy pomocy minimalnego 
zestawu pytań zwrotnych. Logika hr | ReFlex umożliwia przy 
tym inteligentny proces przetwarzania wniosków, podejmu-
jąc dialog z użytkownikiem i określając kolejne pytania w 
zależności od otrzymanych odpowiedzi. 

Inteligentne funkcje wyszukiwania gwarantują zarówno opty-
malną łatwość obsługi, jak i dokładne oraz spójne informa-
cje na temat ryzyka. Interaktywny dialog eliminuje liczbę 
niekompletnych wniosków i znacznie redukuje konieczność 
przedkładania orzeczeń lekarskich, oszczędzając tym samym 
czas i koszty przetwarzania wniosków.

hr | ReFlex oferuje liczne zalety zautomatyzowanego under
writingu, od podejmowania prostych, natychmiastowych 
decyzji, po określanie wymogów dotyczących oceny zdrowia 
wnioskodawców. 

Zaprojektuj swój własny proces sprzeda-
ży i obsługi klienta

Bez względu na to, czy chcesz wprowadzić nowe produkty 
ubezpieczeniowe, rozszerzyć ofertę o nowe kanały sprze-
daży lub partnerów dystrybucyjnych, uruchomić szybką 
kampanię pod koniec roku, zoptymalizować ścieżkę klienta 
dla specyficznej, docelowej grupy społecznej, czy też mieć 
możliwość dynamicznego dostosowywania swojej oferty 
ubezpieczeniowej: hr | ReFlex jest wystarczająco elastyczne, 
by poradzić sobie z wyzwaniami współczesnego rynku 
ubezpieczeniowego.

Konfigurowalna baza reguł, platforma sprzedażowa, oceny i 
monitorowanie operacji w czasie rzeczywistym umożliwiają 
wprowadzanie zmian, zapewniając większą szybkość, wydaj-
ność i przejrzystość.

Bogate doświadczenie w zakresie 
 underwritingu

jest dostępne dla pełnego zestawu produktów i typów ryzyka. 
Jest owocem wieloletnich badań Hannover Re oraz zaanga-
żowania w budowę systemu wielu klientów posiadających 
bogate doświadczenie w dziedzinie zautomatyzowanego 
underwritingu na różnych rynkach.

Korzystając z tego bogactwa doświadczeń w zakresie oceny 
ryzyka, natychmiast poprawisz spójność i dokładność procesu 
podejmowania decyzji i dokonywania wyboru ryzyka. Argu-
mentacja podejmowanych decyzji jest przejrzysta, zrozumiała 
i dobrze udokumentowana. Dane gromadzone podczas pro-
cedury składania wniosków są zatwierdzane i wzbogacane 
łatwymi do skontrolowania informacjami.

Skorzystasz ze stale prowadzonych przez nas badań i stopnio-
wej ewolucji opartej na nowych metodach leczenia medycz-
nego i oceny chorób. hr | ReFlex regularnie będzie Ci dostar-
czać aktualizacje dotyczące wiedzy, w tym podstawy prawne, 
zmiany w przepisach dotyczących rynku lub zmiany rynkowe 
na poziomie regionalnym, abyś miał/a pewność, że zawsze 
dysponujesz najlepszą wiedzą w zakresie oceny ryzyka w 
swoim środowisku.

Skorzystasz na wzroście sprzedaży i 
znacznym spadku wskaźnika odstąpień. 

Dla oceny ryzyka śmierci możliwe jest 
uzyskanie wskaźnika automatyzacji nawet 
do 90 proc. 

hr | ReFlex pozwala na wprowadzanie in
dywidualnych zmian w standardowej bazie 
reguł.
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Architektura modułowa: bezpieczna i 
łatwa w integracji

hr | ReFlex zostało zaprojektowane od podstaw z myślą o 
ochronie danych i compliance. Bazuje na architekturze modu-
łowej i oferuje pełny zestaw mikrousług umożliwiających pod-
łączenie do każdej platformy lub środowiska. Wszystkie wnio-
ski skierowane do klienta i aplikacje realizowane są przez 
internet, dostępne na urządzeniach mobilnych i nie wymagają 
dodatkowej instalacji.

Administratorzy będą zadowoleni z szerokiej palety opcji 
implementacji naszego zaplecza usługowego oraz dedyko-
wanego wsparcia dla zdecentralizowanych operacji, równo-
ważenia obciążenia i przełączania w tryb pracy awaryjnej. 
hr | ReFlex można obsługiwać jako rozwiązanie hostowane 
(SaaS) lub u klienta.

Szczegółowa informacja zarządcza

hr | ReFlex oferuje szeroki przegląd rynku polis ubezpiecze-
niowych. Na podstawie analiz dokonywanych w czasie rze-
czywistym możesz podejmować decyzje operacyjne i strate-
giczne, a system hr | ReFlex dostarczy Ci mnóstwo informacji 
biznesowych na temat:

•  efektywności kanałów dystrybucji i okresowych wyni-
ków sprzedaży, w tym danych demograficznych
klientów,

•  efektywności oceny ryzyka w oparciu o fakty i dane
statystyczne,

•  potencjalnych zmian wprowadzanych w proce-
sie sprzedaży i obsługi klienta, np. uproszczone
kwestionariusze,

•  prawdopodobnych przyczyn roszczeń i innych wskaź-
ników ryzyka.

Informacja zarządcza hr | ReFlex to nieodzowne narzędzie do 
monitorowania efektywności sprzedaży i under writingu w 
celu zapewnienia opłacalności działalności ubezpieczeniowej.

Szeroka gama rodzajów ryzyka i produktów
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1  Obejmuje kombinacje kryteriów ryzyka
2  W zależności od języka i rynku
3  Stale rosnący zakres ochrony ubezpieczeniowej

Kryteria ryzyka 1

4000 chorób

25 000 zawodów

850 aktywności rekreacyjnych

≥ 245 krajów

progi i reguły biznesowe

Ratingi 2

• angielski
• arabski
• fiński
• francuski
• hiszpański 
• niemiecki
• norweski
• polski
• rosyjski
• szwedzki

Języki

• ubezpieczenie na życie 
•  ubezpieczenia śmierci w

następstwie nieszczęśli
wego wypadku 

• ubezpieczenie dzieci
• ciężkie choroby
• inwalidztwo / niezdolność 

do pracy
• podwyższona renta
• niepełnosprawność 

funkcjonalna
• ubezpieczenie na wypadek 

pobytu w szpitalu
• ubezpieczanie od utraty 

dochodów
• opieka długoterminowa
• ubezpieczenie NW

Ochrona ubezpieczeniowa 3

geograficzne

zawodowe

medyczne 

finansowe

rekreacyjne 



W skrócie

hr | ReFlex to najnowsza generacja systemów automatycz-
nego underwritingu dla punktu sprzedaży. Obok najnowo-
cześniejszej technologii system oferuje szybkie i wydajne 

wprowadzanie zmian w procesie sprzedaży. hr | ReFlex 
wspiera upselling i crossselling, bazując na ocenie ryzyka i 
można go zintegrować z innym oprogramowaniem.

Twoje cele Nasza oferta

Wyższa kadra 
kierownicza

•  Zmniejsz koszty wniosku i popraw efektywność procedur,
aby wyprzedzić konkurencję.

•  Zmniejsz ryzyko operacyjne w dziale underwritingu,
transakcji i IT.

•  Atrakcyjne warunki licencjonowania i przy
stępne koszty wdrożenia zapewniające szybki
zwrot zainwestowanego kapitału.

Sprzedaż •  Przeskaluj wolumen transakcji zgodnie z wymogami,
utrzymując przy tym koszty sprzedaży lub administracji na
w niemal niezmiennym poziomie.

•  Dokonaj zmian w zakresie procedur sprzedaży, ścieżki
klienta lub polityki ubezpieczeniowej wtedy, gdy ich
potrzebujesz.

•  Ujednolicone procedury w zakresie kanałów
dystrybucji i segmentów klientów dzięki
monitorowaniu sprzedaży online.

Underwriting •  Ogranicz ręczną ocenę ryzyka do nietypowych przypadków.

•  Dostosuj reguły dotyczące decyzji według klienta i danego
regionu.

•  Pełny, powtarzany i odpowiedni proces
podejmowania decyzji i wyboru ryzyka,
uwzględniający dokumentację przypadków.
Nasza oferta serwisowa we wszystkich
 zakresach i funkcjach

Operacje IT •  Minimalny nakład związany z integracją dzięki wysoce
konfigurowalnej architekturze opartej na mikrousługach.

• Wysoki poziom zgodności i niskie ryzyko operacyjne.

•  Pełny portfel usług, w tym umowy o zależ
nym poziomie świadczenia usług, usługi w
chmurze, wsparcie na całym świecie.

Dzięki hr | ReFlex będziesz dobrze przygotowany na podle-
gające dynamicznym zmianom oczekiwania klientów. Więcej 
informacji otrzymasz, kontaktując się bezpośrednio z nami: 
hrreflex@hannoverre.com www.hannover-re.com

Monitorowanie efektywności sprzedaży i underwritingu w czasie rzeczywistym

hr | ReFlex
informacja
zarządcza

Monitorowanie sprzedaży i ryzyka w skrócie 

• Kanały sprzedaży, liczba wniosków i dane demograficzne klientów
• Pełna przejrzystość, w tym wszystkie ujawnione informacje i decyzje

Dashboard

Łatwy dostęp do spersonalizowanych raportów

• Pełny zestaw map i tabel
• Funkcja wydruku i generowania plików PDF

Raporty

Maksymalna elastyczność

• Nieograniczony dostęp do wszystkich danych 
• Możliwość intuicyjnego wyszukiwania tekstowego

Analiza

Centralnie hostowane rozwiązanie

• Zgodność z najsurowszymi standardami ochrony danych
• Najwyższa dostępność dzięki usługom w chmurze

Bezpieczeństwo


