A biztosítások digitális reformja


Cherrisk.com

Az UNIQA insurtech startup modellje a pénzügyi
szektorból merített ötleteket innovatív
fejlesztésekkel ötvözi.
Szolgáltatások • Custom Development | Backend & back office development | Support 

Kiemelt funkciók • Design thinking | Business analyst | Domain knowledge

Nézze meg hasonló projektjeinket

Az UNIQA által 2018-ban indított
insurtech startup modellje a pénzügyi
szektorból merített ötleteket innovatív
fejlesztésekkel ötvözi. A magyarországi
központú online biztosítási platformot a
WST csoport fejleszti.


Az UNIQA csoport piacvezető Középés Kelet-Európában. 18 országban
elérhető, több mint 15 millió ügyfél
veszi igénybe a biztosító
szolgáltatásait, és 21.000
alkalmazottat foglalkoztatnak.

A vállalat közel 20 éve van jelen a
magyar piacon. Az innovatív
termékfejlesztések és az egyedi
felhasználói élmény stabil hátteret
jelent az ügyfelek számára. 


Az UNIQA célja, hogy alapvető üzleti
tevékenységét, a biztosítási termékek
értékesítését olyan integrált
szolgáltatásokra váltsa, amelyek az
ügyfelek mindennapi életében
jelentkező szükségleteire kínálnak
megoldásokat.

2018-tól dolgozik a cég a CHERRISK elnevezésű új biztosítási modell fejlesztésén. A
csak digitális formában elérhető sales platform egyszerű, felosztó-kirovó
(pay-as-you-go) rendszerű ingatlan-, utas- és balesetbiztosítást kínál. A CHERRISK GO
lifestyle alkalmazás jutalmakkal egészségtudatos életmódra, illetve jótékonysági célok
támogatására ösztönzi a felhasználókat. 

A CHERRISK-kel az UNIQA új üzleti modellt indított, amely megalapozza a biztosítások
új generációját, és a biztosítások eredeti céljához nyúl vissza: a közösség erejére épít,
valamint a felek közötti bizalmon alapszik. Ezért hoz létre online közösséget, ahol a
CHERRISK a felhasználók bizalmát jutalmazza: az elköteleződésért cserébe virtuális
„cserkókat” kapnak, amelyeket felhasználhatnak a biztosítási premium csökkentésére
vagy közösségi célokat elérhetnek el velük.

A pozitív magyar tapasztalatok
után az UNIQA terjeszkedik:
Németországban bevezetik a
CHERRISK applikációt és a
másodlagos digitális brandet
(cherrisk.com).

Tudj meg többet a projektről:

https://www.cherrisk.com/hu-hu


A WST feladatai közé tartozott a
magyar és a német projektek
backend és back office
fejlesztése, a projekt IT
támogatása és üzemeltetése.

IT partnert keres?

Mondja el az ötletét, segítünk megvalósítani!
konzultáljon velünk

www.wst.hu

