
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
Kokpity Menedżerskie 

dostarczane  
przez

ZAKŁADÓW  
UBEZPIECZEŃ

27

UŻYTKOWNICY

UFG pełni funkcję ośrodka informacji, prowadzącego rejestr umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mecha-
nicznych i umów ubezpieczenia AC oraz związanych z nimi zdarzeń ubezpieczeniowych i wypłaconych odszkodowań.  
Obowiązkiem UFG jest wypłata odszkodowań ofiarom wypadków spowodowanych przez nieubezpieczonych sprawców, 
nieubezpieczonych rolników oraz nieznanych sprawców.
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BAZA OŚRODKA INFORMACJI UFG

Największa baza danych ubezpieczeniowych w Polsce centralizuje i integruje dane:

436 28% 
zapytań o dane zgromadzone w bazie OI

6,5 5,9% 
szkód zgłoszonych do UFG

*stan na sierpień 2017 71,975
wezwań dotyczących braku OC 

TYS. 

TYS. 

MLN 

o aktywnych umowach  
ubezpieczenia OC dla ponad* 

POJAZDÓW

23 250 000 

o umowach  
w liczbie ponad

REKORDÓW

356 000 000 

WYZWANIA

Zapewnienie zarządom zakładów 
ubezpieczeniowych, organom 

nadzoru i  Zarządowi UFG dostępu 
do kluczowych informacji o rynku 
ubezpieczeń komunikacyjnych.

Stworzenie benchmarku ryn-
kowego w zakresie wybranych 

świadczeń.

Zwiększenie użyteczności  
biznesowej istniejącego systemu 

raportowego poprzez rozszerzenie 
zakresu dostępnych informacji.

ROZWIĄZANIE

KORZYŚCI

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 
kokpity dostarczają zarządowi informacji w zakresie zjawisk i trendów 
mających miejsce na rynku, użytecznych przy podejmowaniu decyzji 
biznesowych.

ZAKŁADY 
UBEZPIECZEŃ

UBEZPIECZENIOWY  
FUNDUSZ GWARANCYJNY

Interaktywna praca z narzędziem, uruchamianie filtrów, drążenie danych, po-
ruszanie się między powiązanymi raportami za pomocą jednego kliknięcia.

Samodzielne opracowywanie raportów przez użytkowników biznesowych po 
wcześniejszym przygotowaniu odpowiedniego zakresu potrzebnych danych.

Możliwość korzystania z raportów również poprzez urządzenia mobilne.

SAS VISUAL ANALYTICS

Wdrożone rozwiązanie zapewnia analizę i interaktywne raportowanie informacji 
dotyczących procesów zachodzących na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych: 

Zakłady Ubezpieczeń  
mogą śledzić i porównywać na tle rynku różne obszary swojej działalno-
ści, zarówno od strony sprzedażowej (średnia składka), jak i od strony 
likwidacji szkód i wypłaty odszkodowań (średnia szkoda, częstość szkód).

Komisja Nadzoru Finansowego  
może wykorzystywać kokpity jako narzędzie wspomagające nadzór nad 
zakładami ubezpieczeń w zakresie adekwatności składki do ponoszone-
go ryzyka oraz właściwej likwidacji szkód.

KOMISJA NADZORU 
FINANSOWEGO

4,44% 

Dane za rok 2016


