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Gjelder det strategiske rasjonalet fortsatt?

Matteo Carbone – februar 2020



Smart bilforsikring gir informasjon om brukernes adferd



Objektive atferdsdata løfter analyser til et nytt nivå
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Hva samler vi av data?
• Detaljert informasjon om 400 mill kjørte

kilometer, tilsvarende 10 000 ganger 
rundt jordkloden ved ekvator 

• Det er brukt ca 8 mill timer på å kjøre 
distansen, altså i overkant av 320 000 
døgn eller 900 år med sammen-
hengende kjøring

• På tre år har vi fulgt kjøringen som har 
generert 100 000 tonn med CO2 utslipp. 

• Disse faktaene alene gjør at vi er unikt 
posisjonert for å påvirke atferd

• Gjennomsnittsfarten er 51 km/t. I overkant av 3 % av kjøringen skjer i hastigheter over 
110 km/t, høyeste tillatte fartsgrense på norske veier. Den sterkeste korrelasjonen mellom 
Spinndata og skadefrekvens er mengde kjøring over 110 km/t
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Bompengereformen åpner et nytt marked i 2020

De fem regionale bomselskapene må 
avvikle sin utstedervirksomhet innen 
utgangen av 2020
Utstederne har avtale med bilistene om 
løpende betaling av bompenger
Bomselskapene er fortsatt regionale, 
utstederne er nasjonale
Kommersielle utstedere står fritt til å 
tilby nye tjenester
Utstederne kontrollerer teknologien i 
bilene (bombrikken). 
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Internasjonalt er det en rekke eksempler på finansaktører 
som knytter bompengeabonnement inn i sine tjenester

• I Tyrkia er det bankene som utsteder 
bombrikker og håndterer 
bompengeabonnement

• Bombrikkene er koblet opp mot kundens 
bankkonto, for direkte trekk derfra

• Tyske DKV er store på betalingsadministrasjon for 
transportselskaper 

• De har inkludert bompengeteknologi sammen med 
sin tradisjonelle betalingskortløsning, slik at kundene 
får enkel oversikt over alle kostnader i bilflåten
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Italienske UnipolSai tilbyr bompengeabonnement til sine 
forsikringskunder 

• Forsikringsselskapet UnipolSai forsikrer 10 millioner biler i 
Italia, og har installert en «black box» i 4,2 millioner av 
disse bilene

• De er det første forsikringsselskapet som tilbyr 
bompengeabonnement til sine forsikringskunder 

• Selskapet ser på bompengeabonnement som en naturlig 
utvidelse av dagens forsikringstilbud

• Selskapet har 15 års erfaring med telematics i det 
italienske markedet

• Andre italienske selskap har signalisert at de utvikler 
samme type tjenester

Kilde: Motor Insurance Telematics Conference, Wien, november 2019.

MILLIONER BILER MED
BLACK BOX (RØD)

UnipolSai er innovativt og har lansert verdens første bilforsikring som også inkluderer bil.
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