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Utfordringer med endret forretningsmodell

Ny teknologi og muligheten til å 
samle inn data i sanntid, forandrer 
forretningsmodellen i 
forsikringsbransjen. 

Ved hjelp av sensorer i bilen, 
hjemmet og på kroppen vår, kan 
forsikringsselskapene samle inn data 
om hvordan vi lever og hvordan vi 
oppfører oss. 

Prisen på forsikringen vil beregnes ut 
ifra vår unike atferd.
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Hvem vet hva?

Profilering, automatisert behandling og 
persontilpassede tjenester medfører 
behandling av personopplysninger i stor 
skala. 

Nordmenn anser opplysninger om sin 
privatøkonomi som svært følsomme. 
Samtidig har vi stor tillitt til at banker og 
forsikringsselskaper behandler 
opplysningene våre på en trygg måte. 

Vil forbrukernes høye tillitt til finanssektoren 
påvirkes når nye aktører som Facebook, 
Apple og andre entrer finansmarkedet med 
sine finansielle tjenester?
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Persontilpassede forsikringsprodukter

Prisen på forsikringen vil fremover 
beregnes ut ifra vår unike atferd. Hvor tett 
inn på livet skal vi slippe 
forsikringsselskapene med sine sensorer? 
Hvor mange opplysninger skal vi gi i fra oss 
i bytte mot en rimeligere forsikring? 

Forsikringsselskapene er avhengige av å 
samarbeide med produsenter av smarte 
sensorer i utviklingen av persontilpassede 
forsikringsprodukter. Vil dette skape en mer 
uoversiktlig bruk og deling av data mellom 
selskapene? 

4



Persontilpasset forsikring



Høy tillit til forsikringsselskaper 

Forsikringsselskaper behandler 
store mengder informasjon om 
oss. Noen ganger også sensitive 
opplysninger.

En undersøkelse Datatilsynet har 
gjennomført viste at befolkningen 
opplever opplysninger om 
privatøkonomi som følsomme. 
Økonomiske opplysninger var i 
undersøkelsen listet som den 
sjette mest følsomme 
opplysningsgruppen, etter 
fødselsnummer, helseopplysninger 
og innholdet i telefonsamtaler og 
epost. 
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Ønsker folk persontilpasset forsikring?

I personvernundersøkelsen 
2017 undersøkte vi hvilke 
holdninger folk har til 
persontilpassede 
forsikringsordninger.

Det kom frem at nesten 70 
prosent av de spurte uttrykte at 
de ikke ønsker seg en utvikling 
der forsikringspriser beregnes 
ut fra detaljert 
sensorinformasjon om deres 
hverdagsliv og atferd. 
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Svak sikkerhet i smarte ting 

Forsikringsselskapene 
ser nye muligheter i å 
bruke 
personopplysninger til 
å levere personaliserte 
forsikringsprodukter.

I stadig større grad tar 
vi i bruk armbånd, 
sensorer og andre 
enheter som samler 
og deler informasjon 
om alt fra helsen vår, 
til boligen vi bor i og 
bilen vi kjører. 

8



Vurdering av personvernkonsekvenser 

Forordningen stiller krav om 
at man gjennomfører 
vurdering av 
personvernkonsekvenser 
(Data Protection Impact
Assessment (DPIA) 
før man går i gang med 
behandling av 
personopplysninger (artikkel 
35).
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Bruk personvernfremmende teknologi 
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Se på tillatelsene appen ber om
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Forsikringspremie for god kjøreadferd og gratis kaffe 
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Østlandets blad
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Din side
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NRK
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Personvernutfordringer

Prinsippet om dataminimering under 
press

Ugjennomsiktige beslutninger

Fare for fordomsfulle/diskriminerende 
avgjørelser

Tap av kontroll: hvem har hvilke data 
om meg?

Sensitive data på flere hender

Dårlig sikkerhet i «smarte» produkter


	Forsikringsforeningen 8. september
	Utfordringer med endret forretningsmodell
	Hvem vet hva?
	Persontilpassede forsikringsprodukter
	Persontilpasset forsikring
	Høy tillit til forsikringsselskaper 
	Ønsker folk persontilpasset forsikring?
	Svak sikkerhet i smarte ting 
	Vurdering av personvernkonsekvenser 
	Bruk personvernfremmende teknologi 
	Se på tillatelsene appen ber om
	Forsikringspremie for god kjøreadferd og gratis kaffe 
	Østlandets blad
	Din side
	Lysbildenummer 15
	NRK
	Personvernutfordringer

