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A jelen még a GDPR compliance-ről szól…
Jogszerű adatkezelési
elvek értelmezése

Adat- és eszköz leltár

Adat-tisztítás

Adat-térkép

Érettség-felmérés
Kockázat-elemzés
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…a jövő a még erőteljesebb adatvezérelt működésé, az ügyfélmegismerésé,
az egyre több személyhez köthető adaté
Előrejelzés
Értelmezés

Feltárás
Riportálás
• Historikus tényadatok
• Limitált dimenzionalitás
• Statikus adatok

• Adat demokrácia
• Felhasználóbarát eszközök
• Fejlett vizualizációs és
elemző eszközök

• Releváns trendek
felfedezése és megértése
• Több faktoros elemzés és
mélyebb megértés

• Trend felismerő
algoritmusok
• Több adatforrás és
adattípus együttes
elemzése
• Jövőbeli trendek és
események előrejelzése

Adatelemzési képesség spektrum

Szervezeti
beágyazottság

Központosított adatkontroll
Szabályozó feladatú governance

Erős szervezeti szintű beágyazottság
Üzleti igényekhez való gyors alkalmazkodás

Analytics innovációs központ
Agilis támogató képesség
Adatközpontú kultúra

Statikus adatbázisok
Excel alapú elemzés
Standard riportálás

Adatbázis programozás
Ad-hoc riportálási képességek
Statisztikai elemző készségek

Gépi tanulás
Több nyelvű programozás
Üzlet vezérelt elemzési képesség

Excel, SQL, Cognos
Üzletáganként fragmentált
eszközök

Tableau, Qlikview
Real-time döntés támogató eszközök

SAS, R program nyelvek
IBM SPSS
„Whole-brain” analytics

Strukturált, belső adatok
Központi adattárház
Relációs adatbázisok

Gazdagított adatok
Homokozó környezetek

Big data
Strukturálatlan, külső adatok
Közösségi média, mobil források

Adatelemzési
képességek
Elemzési eszközök
és módszerek
Adat architektúra
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A GDPR maga is „készül” erre a jövőre, külön automatizált döntéshozatalra
vonatkozó specifikus követelményeket fogalmaz meg

A GDPR négy legfontosabb
ügyféladat kezelési jogalapja:
1. Hozzájárulás általi
2. Szerződés teljesítéshez
szükségesség esetén
3. Jogos érdek alapján
4. Jogi kötelezettségteljesítés alapján
Ezen jogalapok valamelyikének
bizonyított megléte szükséges az
ügyféladatok további
felhasználáshoz
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Ügyfél profilozás

Automatikus döntéshozatal

Ügyfelek elemzés nélküli csoportokba
rendezése, szegmentálása is
már GDPR hatálya alá esik

Nagyon szigorú GDPR szabályozás
vonatkozik rá (22. cikk)

Személyes adatok profil kialakításra
történő használata esetén az ügyfél
előzetes tájékoztatása szükséges
Alapadatok (pl.: név, lakhely, nem)
felhasználása is csak az ügyfél
belegyezésével hajtható végre

A tiltakozáshoz és felülbírálathoz való
jogot minden esetben biztosítani kell

Bármely algoritmus alapú bírálati
tevékenység ide tartozik
(pl.: biztosítási kockázat számítása)
Nem alkalmazható „Jogos
érdek” alapján
Minden esetben hozzájárulás
szükséges, meglévő ügyfelek esetén is
Manuális visszakövethetőség elvárt
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Trend #1: Ügyfélmegismerés és -targetolás egy PwC platform példáján
Platformunk célja, hogy a legmodernebb Big Data alapú megoldásokkal erősítse a biztosítók ügyfél megszerzési, megtartási és profitabilitás
növelési képességét. A 15 db előre lefejlesztett, kész modulból áll, melyek igény szerint válogathatók össze, vezethetők be.

Termékfejlesztéshez Jogos érdek alapján lehetséges (javasolt anonimizáltan)

Acquire App

Grow App

Retain App

új ügyfelek

meglévő ügyfeleim átfordítása értékes ügyfelekké

legértékesebb ügyfeleim

Customer Lifetime Value
A legmagasabb ügyfélértékkel rendelkező ügyfelek azonosítása

GDPR lehetővé tenné,
de magyar reklámtevékenység szabályozás
miatt csak hozzájárulással lehetne, ami
lehetetlenné teszi

Megkereséshez – Csak
hozzájárulással (nem GDPR
miatt, hanem Gazdasági
Reklámtevékenységről szól
törvény miatt)

Appok &
Modulok

Digital & Experience Design
Megfelelő élmény a megfelelő ügyfélnek

Ügyféltől hozzájárulás kérhető,
hogy testreszabott ajánlatot
kaphasson (opcionálisan)

Time Series
Az üzleti volatilitás pontos megértése

Campaign Optimization
Kampányok hatékonyságának növelése

Segmentation

Channel Optimization

Understand the different groups of clients/products/POS

Megfelelő csatornák alkalmazása az ügyfelek hatékony eléréséhez

Jogos érdek
alapján
vizsgálható, de
konkrét ügyfél
megkereséshez
hozzájárulás
szükséges

Prospect Conversion Optimization

Pricing & Profitability

Service Management

Azonosítani és priorizálni a konverziók növelésének lehetőségeit

Megfelelő árazási stratégia a profitabilitás optimalizálásához

Ügyfél kiszolgálási költségek minimalizálása

Market Expansion

Cross & Up-Selling, Bundling

Churn & Win-Back

Új, magas ügyfélértékű fogyasztók megtalálása

Ügyfélérték növelése kereszt- és csomagértékesítéssel, upsell-lel

Ügyfélelvándorlás minimalizálása és ügyfelek visszaszerzése

New Product Dev
Ügyféligények megértésen alapuló termékfejlesztés

Elemzések
Adatmodell

Korreláció
Profilozás

Klaszteranalízis
Predikció

Demográfia
Életkor, családi státusz,
jövedelem, foglalkozás, stb.

Ügyfél életmódok
PwC’s Digital Services
Hobbik, szórakozás, média
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preferenciák, stb.

Product Portfolio Optimization

Loyalty Management

Megfelelő termékportfólió az árbevétel maximalizálásához

Lojalitási szint megtartása és növelése

Regresszió
Szegmentáció

Összekötő elemzések

Makroökonómia
CPI, GDP, etc.
Ügyfél interakciók
Ügyféladatok – tranzakciók,
ügyfélszolgálati előzmények, stb.

Adataggregáció

Közösségi Média
Ügyfélszolgálat
Call Center adatok,
termékkérdések, - javítások,
visszahívások, stb.

Viselkedéselemzés
Csatorna teljesítmény
Ügyféladatok – ügynöki
értékesítés, boltméretek, stb.
Életbeni események
Születés, egészség, halál,
stb.

Gépi tanulás

Szentiment elemzés

PwC Szabadalmak
Szociodemográfiai adatok;
magatartási és
attitűdinformációk; pozitív és
negatív tapasztalatok
meghatározó tényezők; hűséget
meghatározó tényezők
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Trend #2: Innovatív (IoT) eszköz generálta személyes adatok

IoT alkalmazása a
biztosítási piacon

Járműbiztosítás Autószenzorok

Életbiztosítás Viselhető szenzorok

Ingatlanbiztosítás –
Okosotthonok

A tömeges szenzor adatokat az ügyfelek
önként bocsátják a biztosítók
rendelkezésre, kedvezőbb biztosítási
díjakért cserébe.

Okosautókba épített szenzorok
által rögzített telemetriai adatok
segítségével pontosan megismerhető a biztosított vezetési
szokásai és vezetési stílusa.

Az egészségtudatos ügyfelek által
hordott okoskiegészítőkről (pl.:
Fitbit, Nike+ Band) gyűjtött adatok
felhasználásával pontos kép
rajzolódik ki a viselő egészségi
állapotáról.

A lakásokba szerelt sok rétű
szenzorok csökkenthetik a
káresemény bekövetkezésének
esélyét és segítenek az
ügyfélszokások pontosabb
megismerésében.

Az új típusú adatok segítségével
hatékonyabb árazás és a termékek
személyre szabása érhető el.
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Trend #3: Beszéd, üzenet, vélemény vagy érzelem megjelenése, mint
személyes adat
A különböző közösségi média platformokon és weboldalakon az ügyfelek
nagy mennyiségű és színes személyesadatot osztanak meg,
mely adatok felhasználáshoz hozzájárulnak.
A biztosítok számára ezek az adatok széleskörben elérhetőek, gyűjthetők
és elemezhetők.

Social listening módszertan és szövegelemző szoftverek
alkalmazásával az ügyfél megismerés egy
új dimenziója nyílik meg, és az igények kielégítésének
egy magasabb szintje érhető el.

Ügyfélszolgálati rögzítés – Csak panaszkezelésre használható, bármely
további felhasználáshoz egyedi hozzájárulás kell (szóbeli elég, tájékoztatás után)
PwC’s Digital Services
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Social media kutatás– Nem köthető konkrét saját ügyfélhez, csak általános
elemzés végezhető a gyűjtött akár személyekhez köthető adatokkal
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Trend #4: Egy teljesen ellentétes irány –
Személyes adattárolás elkerülése Blockchain alapú adatrögzítéssel
Biztosító
Biztosító

Biztosító

Biztosító oldali adattárolás elkerülése
Blockchain technológia alkalmazásával megoldható, hogy
szerződéskötés esetén az ügyfél személyes adatai ne kerüljenek
a biztosító társaságnál rögzítésre.
Az adatok az ügyfélnél maradnak, azok egy blockchain
rendszerben történő verifikáción keresztül kerülnek a
biztosítóhoz.

Adat
ellenőrzés

Adat
ellenőrzés

„Okos szerződések”
A megoldás lehetővé teszi, hogy újbóli szerződéskötés
esetén ne kelljen ismételten az adatokat kitölteni, a már
rögzített információk automatikusan
betölthetőek a blockchain rendszerből.

Ügyfél

Ügyfél
Ügyfél

PwC’s Digital Services
Confidential information for the sole benefit and use of PwC’s client.

A technológia így növeli az ügyfélélményt, illetve
csökkenti a biztosítók adminisztratív terheit.
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A GDPR nem csak
kötelezettség,
de egyben
lehetőség is

PwC’s Digital Services
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GDPR compliance
megteremtése

Átláthatóbb vállalati
adatvagyon elérése

Rövid távú és fenntartandó cél a GDPR
követelmények teljesítése. Ezt azonban
nem szabad kizárólag jogi és
adatvédelmi funkciók által vezérelten
véghezvinni. Az „igazi” adatfelhasználó
üzleti oldalt is be kell vonni,
szövetségessé kell, lehet tenni.

A GDPR által a vállalatok
rákényszerülnek a meglévő adatok
strukturálására, „tisztább” kezelésére.
Mindez lehetőséget teremt a sokszor
szétzilált, sok „igazságot” eredményező
adatvagyon rendbetételének
elindítására is.

Data analytics képességek
fejlesztése, felépítése

Külföldi iparági best
practice-ek hazai
bevezetése

A GDPR kapcsán az adatvédelmi
szemlélet, kompetencia feltétlen
erősítendő, de az üzleti sikerhez a data
analytics képességek kifejlesztése
elengedhetetlen lesz a jövőben. GDPR
kiváló apropót teremt, hogy számba
vegyük az adatokkal foglalózó, értő
embereinket is.

Az érettebb piacokon már kipróbált
adatvezérelt megoldásokat a hazai
környezetben rögtön GDPR
compliant módon lehet tesztelni,
bevezetni.
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