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„Moderní technologie a pojistný trh“ je rozsáhlou studií zabývající se otázkou moderních
technologií a jejich využití ve světě financí, především v oblasti pojišťovnictví.

Studie je rozdělena do tří ucelených částí, které tvoří samostatné celky.

Moderní technologie a kyberhrozby

Tato část se týká rizik, která se s používáním moderních technologií pojí. Nejprve se zabýváme
nejčastějšími typy útoků a typy institucí, které se terčem napadení stávají opakovaně.
Navazujeme zhodnocením připravenosti společností na možný útok a doporučeními pro vytvoření
strategie na ochranu proti kyberútokům.

Rizikům jsou však vystaveny nejenom organizace, ale tak běžní uživatelé. Těm je pozornost
věnována dále. Analyzujeme možnosti zajištění se proti kyberhrozbám formou pojištění a tedy
konkrétní nabídku českých pojišťoven.

Přítomnost rizika dokládáme v závěrečné části kapitoly. V té jsme souhrnně popsali útoky na
finanční instituce v České republice za období 2016/2017. Jedná se především o banky.

Rozsah – str. 4 – str. 11
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Moderní technologie a pojišťovny

V této části jsme svou pozornost zaměřili nejprve na zahraniční trhy. Předkládáme Vám přehled
zahraničních pojišťoven a jimi využívaných zajímavých technologií. Doplňujeme o ilustrující
obrázky a videa.

Zpracovaná témata:

U pojišťovny Admiral platíte podle svého projevu na Facebooku

Apple Health podporuje zdravý životní styl

Potenciál blockchainu v pojišťovnictví

Hippo Insurance: Moderní pojištění domácnosti

Internet of Things (IoT)

Pojišťovna Lemonade vyřídí pojistnou událost do 3 sekund

Chytrou domácnost si pojistíte u Neosu

Systém Pay-as-you-drive: Plaťte podle ujetých kilometrů

Aplikace MyPossessions: Mějte přehled o svém majetku

Union Pojišťovna: Měníme online pojištění na zážitek

Rozsah – str. 12 – str. 20
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Nechybí samozřejmě ani pohled na situaci na českém pojistném trhu, kde pojišťovny také hledají
cesty, jak s využitím moderních technologií zefektivnit své procesy a práci s klientem. I zde jsme
text doplnili o ilustrační obrázky a videa.

Zpracovaná témata:

Allianz: „Jezdím málo, platím málo.“

U Axa pojišťovny si můžete sjednat cestovní pojištění s pomocí chatbota

AXA: Staffino – aplikace na hodnocení kvality služeb

Česká pojišťovna a platforma EMMA

NN Životní pojišťovna a spolupráce s Vlocity

Telematická asistence UNIQA SafeLine

Biometrické podpisy

Drony

Robo-poradenství

Rozsah – str. 21 – str. 32
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České pojišťovny a aplikace

Třetí část je věnována ryze českým pojišťovnám a přináší dokonalý vhled do jimi nabízených a
využívaných aplikací. Tato část je tedy opět rozdělena, a to na dva samostatné celky. První se
věnuje aplikacím mobilním, druhá těm webovým. Nedílnou součástí jsou ilustrační obrázky z
prostředí daných aplikací.

Mobilní aplikace

Sledované pojišťovny:

Allianz pojišťovna

Česká podnikatelská pojišťovna

Česká pojišťovna

ČSOB Pojišťovna

Direct pojišťovna

ERV Evropská pojišťovna

Generali Pojišťovna

Kooperativa pojišťovna

NN Životní pojišťovna

Slavia pojišťovna

UNIQA pojišťovna

Rozsah „Mobilní aplikace“ – str. 33 – str. 52
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Klientské portály

Sledované pojišťovny:

AEGON Pojišťovna

Allianz pojišťovna

AXA

Česká pojišťovna

Česká podnikatelská pojišťovna

ČSOB Pojišťovna

Kooperativa pojišťovna

NN Životní pojišťovna

UNIQA pojišťovna

Rozsah „Klientské portály“ – str. 53 – str. 115
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Pojišťovny a jejich zaměstnanci

Studie přináší komplexní pohled na situaci na pojistném trhu, a to jak v rovině globální, tak
s detailním pohledem na situaci na českém pojistném trhu. Díky zmapování českého pojistného
trhu mají pojišťovny a jejich zaměstnanci informace nejen o jimi uplatňovaných technologiích, ale
především o technologiích využívaných jejich konkurenty. Ve studii tak lze hledat inspiraci pro
vylepšení.

Banky a další finanční instituce

Společnosti zabývající se vývoj SW

+ feedback o svých službách + informace o konkurenci + pohled na světové pojišťovny

Řada bank či jiných finančních institucí již navázala strategická partnerství s pojišťovnami. Studie
jim tak může posloužit jako zdroj námětů pro hledání nových produktů či služeb, které vzejdou
právě z daného partnerství.

+ strategická partnerství + hledání nových cest

Jelikož se nyní hodně hovoří o tzv. fintech revoluci, může studie posloužit jako inspirace pro
společnosti, jež se zabývají vývojem SW. Tyto společnosti mohou díky námi uvedeným
poznatkům odhalit úzká místa a nabídnout své služby právě pojišťovnám.

+ nalezení obchodních příležitostí

PŘÍNOSY STUDIE

PRO KOHO JE STUDIE URČENÁ
Studie je určena primárně pojišťovnám a jejich zaměstnancům. Přínosná však může být i pro
banky, či další finanční instituce. Třetí skupinou jsou společnosti zabývající se vývojem software.
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CENA STUDIE

Volitelný rozsah – části Cena bez DPH

Moderní technologie a kyberhrozby 9 000 Kč

Moderní technologie a pojišťovny 15 750 Kč

České pojišťovny a aplikace 24 000 Kč

Celá studie 39 000 Kč

Jak již bylo zmíněno, studie je rozdělena do tří samostatných celků. Je tak možné zakoupit pouze
tu část, která Vás bude zajímat. Neplatíte tedy za něco, co nevyužijete. V případě, že se
rozhodnete zakoupit celou studii, pak je cena zvýhodněna.


