Svenska Aktuarieföreningen
KALLELSE

Medlemsmöte den 19 april 2016
Fastställa beslut nya stadgar och nya medlemsskapsformer
Ämne: Telematics och Usage-Based Insurance – slutet på traditionell
prissättning eller bara en fluga?
Föredragshållare:
John Brandel, Head of actuarial, EY
Martin Einemo, Consultant, EY
Tid: Tisdagen den 19 april 2016 kl. 17.00
Plats: Folksam, Bohusgatan 14, Stockholm (Folksamhuset)
På årsmötet fattade vi beslut om nya stadgar och nya medlemsskapsformer. På medlemsmötet den 19:e
april ska vi förhoppningsvis fastställa förslaget. Förslaget till nya stadgar hittar du här.
För att förslaget ska fastställas krävs kvalificerad (2/3) majoritet.

Tekniken med att använda sensorer kopplat till användarbeteende och försäkring kallas i vardagligt
tal Usage-Based Insurance, medans sensorteknik i motorförsäkring kallas för Telematics. Denna
teknik har gjort det möjligt att använda helt nya tariffargument i prissättning samtidigt som
kommunikationen mellan kund och försäkringsbolag förändras. Detta ger helt nya förutsättningar för
försäkringsbolagen då det är brist på historisk data relaterad till den nya tekniken och skador som
uppkommer genom ett visst beteende.
Genom området finns även nya möjligheter för biltillverkare samt telekom-operatörer vilket kan leda
till stora förändringar på försäkringsmarknaden. Utvecklingen av Telematics och
försäkringsprodukter baserade på sensordata har kommit långt i många länder i västvärlden medan
Sverige ligger påtagligt efter. Vad beror detta på och vad kommer den nya tekniken innebära för
lönsamheten i Sverige?
Föredraget kommer inrikta sig på motorförsäkring där utvecklingen kommit längst och andelen
Telematics-användare är störst. Det kommer att ges exempel från marknader i andra länder,
grunderna för hur den nya prissättningen kan komma att fungera kommer gås igenom och en
diskussion omkring fördelar/nackdelar med Telematics kommer att föras.
Anmälan:
-Via länken: forening.foreningshuset.se/aktuarieforeningen/loggain
-Vid problem kan anmälan också göras till kansli@aktuarieforeningen.se
-Mötet är kostnadsfritt, efterföljande middag kostar 100 kr. Betalning sker med hjälp av kort i
bokningssystemet.
Anmälan görs senast tisdagen den 12:e april.
Vänligen var tydlig med om vegetarisk kost önskas (i meddelandefältet i bokningssystemet
alternativt via e-post).

