Tisková zpráva
Deloitte pomohl Pojišťovně České spořitelny vyvinout systém pro
odhalení pojistných podvodů
Praha, 3. června 2015 – Společnost Deloitte se podílela na úspěšném
vytvoření systému pro Pojišťovnu České spořitelny (PČS), který pomáhá
zjišťovat pojistné podvody. Díky tomuto systému se za poslední dva roky
Pojišťovně České spořitelny podařilo odhalit pojistné podvody za desítky
milionů korun.
„Jsme rádi, že se nám díky společné synergii s PČS podařilo vyvinout účinné řešení
pro zjišťování pojistných podvodů. Vnímáme, že v posledních letech počty podvodů
obecně vzrostly a jednotlivým institucím nejen z oblasti pojišťovnictví a bankovnictví
způsobují nemalé škody. Našim cílem je těžit z mezinárodních zkušeností a
detailních znalostí z lokálních trhů a klientům pomáhat při nastavování procesů,
které podvody pomohou odhalovat,“ uvedla Gabriela Tvrdíková, expertka z oddělení
analytických a forenzních služeb společnosti Deloitte.
„V roce 2013 jsme formulovali jasné zadání: Chceme systém, který odhalí
podvodníky a ochrání poctivé klienty. Moji kolegové z PČS spolu se zástupci
společnosti Deloitte vypracovali řešení ušité naší pojišťovně přímo na míru. Že
systém beze zbytku naplňuje svůj účel, dokládá odhalení dosud největšího
organizovaného podvodu v oblasti životního pojištění,“ řekl František Mareš,
náměstek generálního ředitele Pojišťovny České spořitelny.
Počet pojistných podvodů v pojištění osob se podle nedávno zveřejněné statistiky
České asociace pojišťoven loni zvýšil o 82 %. Ze zkušenosti společnosti Deloitte
vyplývá, že nárůst pojistných podvodů je také způsobený tím, že pachatelé
pojistných podvodů věří, že nebudou vzhledem k počtu a sofistikovanosti podvodů
odhaleni. A právě proto je nutné implementovat účinné řešení, které rychle reaguje
na měnící se schémata podvodů.
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