
Agencija za zavarovalni nadzor namerava z vprašalnikom preveriti ponudbo zavarovalniških InsurTech*
produktov na slovenskem trgu ter pridobiti informacije o trenutni ponudbi zavarovanj, ki krijejo
kibernetska tveganja. 

Vprašalnik je sestavljen iz naslednjih sklopov: 

Osnovni podatki -  podatki o zavarovalnici in o kontaktnih osebah;
InsurTech, digitalizacija, avtomatizacija - podatki o trenutnih ter načrtovanih InsurTech produktih;
Zavarovanje kibernetskih tveganj - vprašanja, katerih odgovori so večinoma opisnega tipa.
Pozavarovalnice naj odgovorijo samo na tista vprašanja, ki so za njih relevantna;
Statistični podatki zavarovanj, ki krijejo kibernetska tveganja.

Morebitna vprašanja lahko postavite preko elektronske pošte: agencija@a-zn.si .

Vprašalnik je potrebno izpolniti do 14.09.2019

* Pojem InsurTech (Insurance Technology) zajema tehnološke inovacije, ki pripomorejo k izboljšavi, optimizaciji in večji konkurenčnosti zavarovalniških

produktov. InsurTech temelji na nenehno razvijajoči se tehnologiji in si prizadeva izboljšati tradicionalne metode pri dostavi zavarovalniških produktov v

smislu izboljšav, avtomatizacije in optimizacije poslovanja in procesov, in sicer z uporabo posebnih programskih orodij, algoritmov, pametnih telefonov,

omrežij, telekomunikacij, podatkov,....

1. Dobrodošli!

Tehnološke inovacije in kibernetska zavarovanja
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2. Osnovni podatki

Tehnološke inovacije in kibernetska zavarovanja

1. Naziv in sedež zavarovalnice:*

Prosimo, da na naslednji strani odgovorite na vprašanja in podate morebitne komentarje k posameznim vprašanjem, ki
nam bodo pomagali izboljšati delovanje Agencije v prihodnje. 

Vprašanja so narejena na osnovi 5-stopenjske lestvice, kjer 1 pomeni, da ste zelo nezadovoljni, 5 pa da ste zelo
zadovoljni. Pri nekaterih vprašanjih je dodana 6. stopnja, ki jo potrdite v primeru, da to vprašanje za vas ni relevantno.

2. Ime in priimek, elektronski naslov ter telefonska številka kontaktne osebe:*
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Prosimo za opisne odgovore na spodnja vprašanja.

3. InsurTech, digitalizacija, avtomatizacija

Tehnološke inovacije in kibernetska zavarovanja

3. Ali imate v vaši zavarovalnici v ponudbi InsurTech produkte? Če jih imate, jih prosim naštejte
ter na kratko opišite glavne značilnosti vsakega produkta.

4. Ali razmišljate o uvedbi novih InsurTech produktov v obdobju treh let? Če da, naštejte
produkte, ki jih nameravate uvesti ter na kratko opišite glavne značilnosti vsakega produkta.

5. Ali imate (ali ste imeli) kakršne koli težave pri uvedbi InsurTech produktov, vezane na
obstoječo zakonodajo? Če da, prosimo za konkreten opis težav ter morebitnih rešitev, do katerih
ste prišli.
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6. Na kakšne potencialne nevarnosti in tveganja ste naleteli pri razmišljanju o uvedbi InsurTech
produktov?

7. Ali ste razmišljali o možnosti uporabe BlockChain tehnologije pri vašem poslovanju ali v
okviru vaših InsurTech produktov? Če da, prosimo za komentar.

8. Ali uporabljate podatkovno analitiko (Big Data), na katerih področjih ter na kakšen način vam
to izboljša poslovanje?
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9. Ali uporabljate umetno inteligenco, na katerih področjih, pri katerih produktih ter na kakšen
način vam to izboljša poslovanje?

10. Kolikšen % prihodkov ustvarite z InsurTech produkti?

11. Kolikšen % prihodkov nameravate ustvariti z InsurTech produkti čez 5 let?

12. Kolikšen % prihodkov ustvarite s prodajo produktov preko spleta?
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13. Kolikšen % prihodkov nameravate ustvariti s prodajo produktov preko spleta čez 5 let?

14. Ali imate pri katerem od produktov uvedeno popolnoma avtomatizirano izplačilo škod? Če
da, pri katerih produktih in na kakšen način ter kolikšen % celotnih škod je rešeno na tak način?

15. Na kakšen način ste prisotni v socialnih omrežjih ter v katerih? Kolikšen % premije
ocenjujete, da pridobite na račun aktivnosti preko socialnih omrežij?

16. Ali sklepate zavarovanja, ki krijejo kibernetska tveganja?*

Da.

Ne.
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17. Prosimo še za kakršen koli dodaten komentar, predlog, sugestijo glede InsurTech produktov.
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Pri nekaterih vprašanjih izbirate med ponujenimi odgovori, pri nekaterih pa podate opis.

4. Zavarovanje kibernetskih tveganj

Tehnološke inovacije in kibernetska zavarovanja

18. Katere nevarnosti krije vaše zavarovanje kibernetskih tveganj?

19. Kako je določena premija? Kateri dejavniki vplivajo na višino premije?

a) kvantificiranja
izpostavljenosti

b) korelacij in agregacij
tveganj

c) visoke povprečne
odškodnine tovrstnih
škod

č) visoke največje
možne škode

d) sposobnosti ponuditi
ustrezno kritje
zavarovalcem

e) trenutne zakonodaje

f) pomanjkanja
pozavarovalnih
možnosti

g) transparentnosti IT
oddelkov

20. V primeru, da ste imeli težave pri določanju premije za kritje kibernetskih tveganj, napišite
komentar:

8



21. Kakšna je lastna udeležba zavarovanca v škodi?

22. Kakšna kritja oziroma limiti so dani zavarovancu oziroma tretji osebi?

Komentar

23. Ali so kupci tovrstnih zavarovanj v glavnem podjetja ali tudi fizične osebe?

Kupci so podjetja

Kupci so fizične osebe

Komentar

24. Ali zavarovanje krije tudi ne-zlonamerna dejanja zaposlenih?

Da.

Ne.

Komentar

25. Ali so omenjena zavarovanja pozavarovana?

Da.

Ne.
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Komentar

26. Ali pred sklenitvijo zavarovanja opravite poseben pregled družbe oziroma od njih zahtevate
izpolnitev posebnih vprašalnikov vezanih na njihovo informacijsko varnosti?

Da.

Ne.
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Vsi podatki se nanašajo na preteklo. Vsi zneski so v EUR.

5. Statistični podatki zavarovanj, ki krijejo kibernetska tveganja

Tehnološke inovacije in kibernetska zavarovanja

Kosmata obračunana
premija

Število škodnih
dogodkov v letu 2017
zaradi uresničitve
kibernetskega incidenta

Kosmate odškodnine
zaradi uresničitve
kibernetskega incidenta

27. Samostojna zavarovanja, ki krijejo kibernetska tveganja

Kosmata obračunana
premija

Število škodnih
dogodkov v letu 2017
zaradi uresničitve
kibernetskega incidenta

Kosmate odškodnine
zaradi uresničitve
kibernetskega incidenta

28. Sestavljena zavarovanja, ki poleg kibernetskih tveganj krije tudi druga tveganja
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