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Telematics
FDC’s nye nordiske løsning til skadesforsikringsselskaber
åbner muligheder for at bringe mikrotariffering til et helt nyt
niveau gennem nem integration med verdens førende
leverandør af Telematics-løsninger. Ved mikrotariffering
bliver den forsikredes præmie beregnet individuelt ud fra
flere tarifparametre end tidligere ved udnyttelse af bedre
teknologiske muligheder.
Telematics – Kort fortalt
Telematics tager mikrotariffering på bilforsikringsområdet til et nyt niveau og kan beregne kundernes risiko langt mere
præcist end tidligere. Kunden kan ved installation af en App på telefonen og isætning af en elektronisk enhed i bilen
opnå individuelle og lavere priser ved tilfredsstillende kørselsmønster.
Generelt bliver bilforsikringspræmier tariferet ud fra simple parametre såsom alder, køn, biltype, skadeshistorik og
adresse (risikoprofil). Telematics kan analysere og tarifere mere præcist ud fra bestemte realtidsparametre såsom;
hastighed, opbremsning, acceleration, G-kraft i sving, nat- eller dagskørsel samt vejtype – blot for at nævne nogle af
tariferingsparametrene. Disse data bliver sendt, modtaget og lagret via en elektronisk enhed, der tilkobles bilen.
Telematics hører under konceptet Usage Based Insurance (UBI), og det kommercielle navn for Telematics er ofte ”payhow-you-drive”.

FDC og Telematics
FDC's nye decentrale skadesforsikringssystem er udviklet i samarbejde med den førende internationale leverandør af
forsikringssystemer Guidewire. Skadesforsikringssystemet er designet til simpel og nem integration med Telematicsløsninger. Guidewire har netop indgået partnerskab med Octo, som er en af verdens førende og ældste udbydere af
Telematics-løsninger.

Selskabsfordele ved FDC’s Telematics-løsning
Octo Telematics giver forsikringsselskaber målbart lavere skadesomkostninger gennem blandt andet online tracking af
skader og mulighed for minimering af forsikringssvindel. Samtidig opnår selskabet adgang til myriader af nye data, ikke
kun på egne kunder, men også via muligheden for at trække på Octos verdensomspændende databaser, der kan afdække
årsagssammenhænge fra mange andre kunders adfærd. På denne måde dannes basis for et utal af mulige analyser til
forbedret risikovurdering og tarifering. FDC’s Telematics-løsning gennem Guidewire (Octo) tilbyder som en af de få
også en løsning til firmakunder, så hele flåder kan opnå at få langt bedre styr på kørsel og adfærd samt i sidste ende
opnå et bedre skadesforløb.

Kundefordele ved FDC’s Telematics-løsning
Implementering af Telematics kræver, at man får kundernes accept af, at større indsigt i deres adfærd kan være til deres
fordel i forhold til fx at opnå bedre forsikringspriser. Udover lavere priser til kunderne, åbner systemets realtidskontakt
med kunderne op for fx at kunne tilbyde notifikationer om vejarbejde, kødannelse og trafik samt nem adgang til vejhjælp
og skadeshåndtering ved uheld. Ydermere kan systemet spore bilen ved tyveri.
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Ønsker du sparring eller rådgivning i forhold til Telematics, eller vil du høre mere om FDC’s
decentrale skadeforsikringssystem? Kontakt

Christian Nejstgaard, VP, Sales & Analysis
+45 51 38 11 12
nejst@fdc.dk

Om FDC
Høj faglighed og kompetent sparring har gjort os til en betroet rådgiver og samarbejdspartner for vores
kunder.
FDC har været i branchen i over 50 år og er i dag en af Skandinaviens største leverandører af IT-løsninger
til forsikrings- og pensionsbranchen. Vores position er styrket de seneste år og gennem målrettede
investeringer, arbejder vi på at fastholde vores forspring som en moderne og serviceorienteret virksomhed.

FDC

Lautrupvang 3A, 2750 Ballerup
+45 44 65 45 00
info@fdc.dk
www.fdc.dk

2

