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Nyílt biztosítás 
- új lehetőség a biztosítók előtt

A nyílt pénzügyek és az általa megvalósuló pénzügyi ökoszisztémák a 2020-as évek egyik meghatározó 
pénzügyi szolgáltatási trendjeként jelentek meg, elsősorban az ügyfelek változó igényeire és elvárásaira 
reagálva.  A fogyasztók növekvő érdeklődése a biztosítások és a személyre szabottabb megoldások iránt erőtel-
jes katalizátora a nyílt biztosításnak. A világjárvány hatására jelentősen nőtt az érdeklődés az életbiztosítások 
és egyéb biztosítási termékek iránt. 
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Az EY kutatása szerint (Global EY Insurance Consumer 
Survey 2021) világszerte a fogyasztók 75%-a jelezte, hogy 
változtatni szeretne pénzügyein a világjárvány miatt. 
Évek óta ez az egyik legegyértelműbb növekedési 
lehetőség a biztosítók számára, különösen a �atalabb 
fogyasztók körében. A legtöbb biztosító ugyanakkor 
küzd az olyan termékek kifejlesztésével és piacra dobásá-
val, amelyeket az új vásárlók könnyen elérhetnek és 
megengedhetnek maguknak. Nem véletlen, hogy az 
ügyfelek egyre szívesebben vásárolnak biztosítást más 
cégektől (pl. kiskereskedőktől, más pénzintézetektől, 
technológiai platformoktól), amelyek intuitív, személyre 
szabott vásárlói élményt kínálnak (Breeze, 2022). 

Erre a kihívásra jelenthetnek megoldást a nyílt biztosítási 
platformok, amelyek leegyszerűsítik a termékfejlesztést és 
megkönnyítik a megoldások külső partnerektől való beszer-
zését, segítve az értékesítési költségek kézben tartását is. A 
fogyasztók általi adatmegosztásnak köszönhetően a biztosí-
tók kínálatukat az aktuális fogyasztói igényekhez és célok-
hoz igazíthatják. Nem meglepő módon az Ernst & Young is 
a nyílt biztosítást nevezi a biztosítási piac közeljövőjét 
meghatározó egyik legnagyobb változásnak idei előrejel-
zésében (EY, 2022).

A biztosítók számára a saját adataikból generált és az ökoszisz-
témáikból származó elemzések és insight-ok segíthetnek az 
ügyfélélmény átalakításában, méghozzá az alábbiak révén:

 

A nyílt pénzügyek végcélját illetően meglehetősen széles körű a konszenzus: egy olyan környezet kialakítása, amelyben a 
fogyasztók zökkenőmentesen és biztonságosan megoszthatják a pénzügyi információikat bármely céggel, hogy jobban átláthas-
sák általános pénzügyeiket. A nyílt biztosítás így segíthet a fogyasztóknak jobb termékekhez, jobb díjakon jutni, valamint 
könnyebben lebonyolítani a tranzakciókat. 

A biztosítók rendelkezésére álló ügyféladatok csak 
töredékét jelentik a potenciálisan értékes hatalmas 
adatkészletnek. A harmadik féltől származó adatok-
kal és tranzakciós információkkal kiegészítve a 
mainál sokkal nagyobb mértékben használhatják ki 
a gépi tanulást és a mesterséges intelligenciát (AI). 
Túlléphetnek a hagyományos biztosítási és biztosí-
tásmatematikai megközelítéseken, és új módszereket 
találhatnak az adatok megértésére és az értékterem-
tésre. Az, hogy a biztosítók házon belül fejlesztik-e 
ezeket a képességeket, vagy partnereket vesznek-e 
igénybe, kevésbé fontos kérdés. 

Személyre szabott megoldások, amelyek az ügyfelek 
igényeinek egyértelmű megértésén alapulnak

Használat alapú biztosítási, keresztértékesítési és 
elő�zetési modellek 

Ajánlatok megfelelő időzítése az ügyfeleknek, hiszen 
igényeik az idővel, élethelyzettel változnak

Kiegészítő szolgáltatásokhoz való hozzáférés, méghoz-
zá „tanúsított” szolgáltatóktól



Fogalmak és de�níciók 
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Forrás:  (Accenture, 2020)

A nyílt biztosításnak nincsen egységes meghatározása. A legtágabb értelemben magában foglalja a 
biztosítással kapcsolatos személyes és nem személyes adatokhoz való hozzáférést és azok megosztását, 
jellemzően alkalmazásprogramozási felületeken (API-k) keresztül a piac különböző szereplői között, oly 
módon, hogy az közvetlenül nem feltétlenül „látható” a fogyasztók számára

Az Accenture de�níciója szerint (Accenture, 2020) ez egy új üzleti modell, amely lehetővé teszi a biztosítók számára, hogy új 
értékajánlatokat hozzanak létre, új bevételi forrásokat generáljanak, növeljék a hatékonyságukat, üzleti partnereket szerezzenek, és 
sokkal több fogyasztót érjenek el, akikkel elmélyült kapcsolatot alakítanak ki. Ez megköveteli a szolgáltatóktól, hogy megnyissák 
adatforrásaikat más szervezetek előtt, egyúttal felhasználják a más forrásból és iparágból származó adatokat és szolgáltatáso-
kat. Az ügyfelek adott esetben felhatalmazzák szolgáltatóikat adataik hozzáférhetővé tételére, amiért cserébe jobb, személyre szabot-
tabb szolgáltatásokat, élményeket várnak el. 

A nyílt biztosítási üzleti modelleknek három alapvető funkciót kell kezelniük: az adatok és szolgáltatások felhasználását, a megosz-
tását és a partnerek közötti együttműködést. 

A NYÍLT BIZTOSÍTÁS HÁROM KULCSELEME

FELHASZNÁLÁS

MEGOSZTÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉS

BIZTOSÍTÓ

FELHASZNÁLÁS: 
Külső adatok és szolgáltatások 
használata a fogyasztói igények 
feltárása és innovatív ajánlatok 
érdekében 

MEGOSZTÁS: 
Saját adatok és szolgáltatások 
megosztása, monetizálása 

EGYÜTTMŰKÖDÉS: 
Integráció és nyílt innováció az 
ökoszisztéma-partnerekkel, 
értékteremtő szolgáltatások és 
ajánlatok érdekében
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Az EY a nyílt biztosítást a nyílt �nanszírozás részhalma-
zának tekinti (EY, 2022). Általában a biztosítással kapcso-
latos adatok és más típusú személyes információk 
megosztását és kezelését jelenti a különböző szerveze-
tek között, alkalmazásprogramozási felületeken 
(API-k) keresztül, melyek különböző rendszereket 
kapcsolnak össze. A nyílt biztosítás „tulajdonjogot” bizto-
sít a fogyasztóknak adataik felett, és azt a lehetőséget, 
hogy meghatározzák, mely vállalkozások milyen célokra 
használhatják fel adataikat (pl. személyre szabott ajánla-
tok nyújtásához).

A nyílt biztosításhoz kapcsolódó egyik legfontosabb 
fogalomként az ökoszisztémákat olyan vállalatok hálóza-
taiként lehet meghatározni, amelyek együttműködnek az 
ügyfelek igényeinek széles körének kiszolgálása érdeké-
ben, jellemzően azáltal, hogy gazdag szolgáltatási élményt 
kínálnak az alapvető (core) ajánlat köré, vagy több pénz-
ügyi terméket és szolgáltatást nyújtanak egyetlen közpon-

Forrás: (Accenture, 2020)

tosított hub-on keresztül. Ezeket a szolgáltatásokat 
leggyakrabban digitális platformon keresztül nyújtják. 

Létfontosságú elemei a nyílt biztosításnak az alkalmazás-
programozási felületek (API-k). Ezek teszik lehetővé az 
azonos ökoszisztémához kapcsolódó vállalatok számára, 
hogy egymás adatforrásait beépítsék saját digitális szolgál-
tatásaikba és élményeikbe. Az API-k elterjedése drámaian 
megnöveli az ökoszisztémákon keresztül áramló adatfor-
galom mennyiségét. Az adatmennyiség növekedésével a 
vállalatok lehetőségei is növekednek, hogy további értéket 
teremtsenek az általuk működtetett ökoszisztémákból. Az 
API-k üzleti előnyei olyan jelentősek, hogy azok a biztosí-
tók, amelyek nem építenek be API-kat technológiai 
platformjaikba, megszűnnek versenyképesek lenni 
(Celent, 2018). A biztosítók számára elérhető API-k száma 
egyelőre töredéke a bankszektorénak, az érdeklődés azon-
ban gyorsan növekszik irántuk.

PÉNZÜGYI API-K SZÁMA – DINAMIKUSAN NŐ A BIZTOSÍTÁSI API-K SZÁMA
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BANKOK DIGITÁLIS PÉNZ FIZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK BIZTOSÍTÁS
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Az alábbi ábra egy gépjármű-biztosítási példán keresztül magyarázza el, hogyan működhet ez az API-kon 
keresztüli adatcsere a gyakorlatban.

A nyílt biztosítás mögött meghúzódó alapelvek tehát éppen azokról a stratégiai prioritásokról és lehetőségekről szólnak, amelyek-
kel a biztosítók évek óta küzdenek:

Forrás: (EIOPA, 2021)

Konzisztens ügyféladatok iránti növekvő igény, a személyre szabottabb megoldások és élmények iránti fogyasztói 
kereslet kielégítésére 

A közvetlen és digitális értékesítési csatornák kibővítése mellett - amit a COVID-19 elengedhetetlenné tett - az 
ügynöki és brókerhálózatok is támogatást igényelnek

A meglévő értéklánc és üzleti modellek teljes digitalizálása

Fokozott együttműködés – és egyúttal verseny - a nem biztosításpiaci szereplőkkel 

PÉLDA AZ API-N KERESZTÜLI ADATCSERÉRE A GÉPJÁRMŰBIZTOSÍTÁSOKNÁL

FOGYASZTÓ

Élő biztosítási szerződéssel 
rendelkezik A biztosítónál

Egyértelmű hozzájárulását 
adja A biztosító számára, hogy 
megossza szerződéses adatait 
az összehasonlító oldallal / 
biztosításközvetítővel 

•

•

A BIZTOSÍTÓ B BIZTOSÍTÓ

ügyféladatok 
(meglévő fedezet, ár, 
fedezett vagyontárgy)

termékadatok 
(fedezetek, biztosítási 
feltételek, árak)

termékadatok 
(fedezetek, 
biztosítási 
feltételek, árak)

alternatív biztosítási ajánlatok 
bekérése az összehasonlító 
oldaltól 

alternatív ajánlatok begyűjtése 

szolgáltatóváltás 

JÁRMŰTELEMATIKAI 
ESZKÖZ SZOLGÁLTATÓ

egyén vezetői 
magatartása, szokásai

C BIZTOSÍTÓ
(használat alapú biztosítás)

termékadatok (fedezetek, 
biztosítási feltételek, árak)

ÖSSZEHASONLÍTÓ OLDAL 
/ BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTŐ

alternatív ajánlatok bekérése A, B és C biztosítótól (fedezet, ár)
az alternatív ajánlatok és az ügyfél meglévő biztosításának 
holisztikus összehasonlítása 
személyre szabott tanácsokat nyújthat az ügyfélnek
szerződésváltás automatikus lebonyolítása az ügyfél számára

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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1. ExxonMobil
2. Petrochina
3. General Electric
4. Gazprom
5. China Mobile

1. Apple
2. ExxonMobil
3. Google
4. Berkshire
 Hathaway
5. Petrochina

1. Apple
2. Alphabet
3. Microsoft
4. Amazon
5. Tencent
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Ökoszisztéma  stratégiák
A digitális technológiák széleskörű használata a mindennapi életben új normává vált: Airbnb-n foglalunk 
szállást, Uber-en szervezünk fuvart, és vacsorát is mobilon rendelünk, vagyis okostelefonon keresztül minden 
igényünket kielégíthetjük. Napjainkra a platformalapú üzleti modellekkel rendelkező szervezetek uralják a 
globális piacokat és hasonló tendencia látszik beindulni a biztosítási ágazatban is. A világ tíz legnagyobb 
piaci kapitalizációjú vállalata közül hét – az Alibaba, az Alphabet, az Amazon, az Apple, a Facebook, a 
Microso� és a Tencent – már 2019-ben valamilyen ökoszisztéma szereplője volt (PwC, 2019). 2025-re pedig 
az alapvető egyéni és vállalati szükségletek köré szerveződő 12 ökoszisztéma mintegy 60 ezer milliárd dollár 
bevételt generál majd, ami az összes globális bevétel nagyjából 30 százalékát jelenti (McKinsey, 2017).

PLATFORMALAPÚ ÜZLETI MODELL

Forrás: (PwC, 2019)
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Az ökoszisztéma-alapú üzleti modell alkalmazása a 

biztosítók számára is előnyös lehet, ugyanis szélesebb és 

lojálisabb ügyfélbázist generál bármely más hagyományos 

üzleti modellnél. Emellett lehetővé teszi a partnerek számára, 

hogy kihasználják egymás képességeit és innovációit, és 

tanuljanak egymástól. A biztosítók számára ez egyre releván-

sabb ügyfél-interakciókhoz vezet, ami lehetővé teszi, hogy 

erősebb kapcsolatot építsenek ki, és vonzóbbá váljanak a 

piacon. Ez hosszú távon hozzájárul olyan stratégiai célokhoz 

is, mint az alacsonyabb ügyfél-lemorzsolódás.

Releváns ökoszisztémák a biztosítók számára (PwC, 2021):

(Smart) mobilitás: Az emberek A-ból B-be történő 

szállításával kapcsolatos valamennyi szolgáltatás, 

beleértve az autókereskedőket, az asszisztencia szolgál-

tatásokat, az autómegosztó szolgáltatókat, a telematikai 

biztosítást és a távközlési szolgáltatókat.

Vállalati szolgáltatások: Minden olyan szolgáltatás, 

amely egy (kkv) vállalkozás működtetéséhez kapcsoló-

dik. Ide tartoznak az ügyvédek, a tanácsadók, a 

HR-szolgáltatók, a kiberbiztonsági szolgáltatók és a 

(viszont)biztosítók is.

Munka és nyugdíj (gondtalan jövő): A pénzügyi 

jóléthez kapcsolódó összes szolgáltatás, beleértve a 

bankokat, vagyonkezelőket, �ntecheket és robo-ta-

nácsadókat.

Wellness és well-being: Minden, a testi és lelki jóléthez 

kapcsolódó szolgáltatás, beleértve az idősgondozást is. 

Ide tartoznak az orvosi szolgáltatások, az edzőtermek, 

a hordható okoseszközök gyártói, a sportruházati 

márkák és IoT technológiai szolgáltatók.

Biztonság: Az egyének vagy szervezetek biztonságával 

kapcsolatos összes szolgáltatás. Beleértve a lopásbizto-

sítást, az adatvédelmi szolgáltatásokat, a nyomkövető 

alkalmazásokat és egyéb biztonsági eszközöket. 

Otthon: Az okosotthonokkal kapcsolatos összes 

szolgáltatás, beleértve az IoT-technológiát és -szolgál-

tatókat, az eszközkereskedőket, a streaming szolgálta-

tókat és az ingatlanközvetítőket.



Egy ökoszisztémán belül különféle szerepeket tölthetnek be a szervezetek, partnerek. Számos biztosítótársaság már azonosí-
totta azokat a szerepeket, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy erős nyílt biztosítási üzletágakat fejlesszenek ki.
Leggyakrabban az alábbi szerepek, illetve stratégiák különíthetők el:

Ökoszisztéma-szervező (orchestrator): szoros kapcsolatban áll egy vagy több ügyfélszegmenssel, és hitelesen 
össze tud hívni és meg tud szervezni egy ökoszisztémát, hogy kiszolgálja őket. Egyfajta összekötő hub-ként működik, 
megkönnyítve és ösztönözve az ügyfelekkel való interakciót, miközben kezeli a partnerszervezetek hálóját. Az ő felelős-
sége az optimális ügyfél- és partnerélmény biztosítása. Ez az ökoszisztémán belüli pozíció lehetővé teszi a biztosítók 
számára, hogy túllépjenek tradicionális szerepükön, például ők lehetnek az „egészségügy” körébe tartozó problémák 
megoldói, közelebb kerülve ezáltal az ügyfelekhez. Ezen szerepkör betöltéséhez ugyanakkor elengedhetetlen, hogy 
elegendő számú aktív ügyfelet tudjon vonzani a platformhoz. Ezt a képességet elsősorban a vásárlói élmény színvonala, 
a márka erőssége és a kínálat minősége határozza meg. 

Termék és/vagy szolgáltatás nyújtó (partner): versenyképes termékeket kell tudnia kínálni, még akkor is, 
ha mások által irányított ökoszisztémán keresztül történik az értékesítés. Integrálnia kell szolgáltatását a platformmal és 
a többi partner szolgáltatásaival. A partner számára az ökoszisztémában való részvétel lehetővé teszi, hogy gyorsan 
bővítse vállalkozását az ökoszisztéma ügyfélkörén keresztül. Több különböző ökoszisztémán belüli partnerség révén 
pedig a piacok szélesebb köréhez férhet hozzá, és esetleg új szolgáltatásokat, termékeket, funkciókat és árakat tesztelhet 
vagy kínálhat. Egy partner számára nem, vagy csak korlátozott befektetés szükséges az ökoszisztémához való csatlako-
záshoz, ugyanakkor pro�tálhat az ökoszisztéma márkapozíciójából és ügyfélköréből. Előfordulhat azonban, hogy 
alkalmazkodni kell az adott ökoszisztéma szolgáltatási szintjéhez és üzleti modelljéhez.

Adat és/vagy szolgáltatás nyújtó: azon vállalatok, amelyek szolgáltatásként kínálnak adatot vagy 
technológiát az ökoszisztéma-üzemeltetőknek. Ezek közé tartozik például az e-kereskedelem, a �zetési és az 
analitikai szolgáltatások.

Számos területen találhatunk példákat olyan biztosítókra, 
amelyek sikeresen kipróbálták magukat az ökoszisztéma 
üzleti modellben. Ilyen Kína két leginnovatívabb biztosító-
ja, a Ping An és a Zhong An, melyek eltérő stratégiával 
rendelkeznek az ökoszisztémán belüli szerepük tekinteté-
ben. Míg a Ping An saját ökoszisztémát szervez és irányít, 
amelyeken termékeit értékesíti, továbbá egészségügyi 
tanácsadást, autóértékesítést, ingatlanhirdetéseket és banki 
szolgáltatásokat kínál (Ping An, 2017), addig a Zhong An 
több mint 240 biztosítási termékét értékesíti több mint 300 
partnerből álló hálózaton keresztül. Mindketten sikeres 
digitális platformokkal működnek együtt.

A. 

B. 

C. 
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Forrás: Lemonade SEC-jelentések

A biztosítóknak meglévő piaci pozíciójuk, márkaértékük, üzleti modelljeik, munkaerőállományuk és technológiai fejlettsé-
gük alapján kell meghatározniuk saját ökoszisztéma-stratégiájukat. 

A megfelelő ökoszisztéma-partnerek megtalálása szintén 
nagyon fontos. A partnerekért folyó verseny legalább 
olyan intenzív, mint az ügyfelekért folyó verseny: az 
értéklánc bármely pontján (pl. kárrendezés, értékesítés) 
hatékony megoldásokkal rendelkező insurtech cégekért 
ádáz akvizíciós verseny folyik, nem csak a biztosítók, de a 
nagy tech cégek részéről is. 

De számos más vállalat is versenytárs vagy partner lehet. A 
nyílt pénzügyi platformokhoz hozzáféréssel rendelkező 
kereskedők beépíthetik a biztosítást az ügyfélélményeikbe, 
biztosítási fedezetet kínálva közvetlenül az értékesítés helyén. 
A beágyazott (embedded) biztosítási termékek tulajdonkép-
pen új bevételi forrást jelentenek ezeknek a társaságoknak, 
miközben megőrzik az ügyfélélmény feletti teljes ellenőrzést. 
A beágyazott biztosítások piaca 2025-re egyedül az Egyesült 
Államokban elérheti a 70,7 milliárd dollárt, a 2020-as 5 
milliárdhoz képest (Lightyear Capital, 2020) 

BEÁGYAZOTT (EMBEDDED) BIZTOSÍTÁSI PIAC MÉRETE AZ USA-BAN

Forrás: (Lightyear Capital, 2020)

2020: 

5 milliárd dollár

2025: 

70,7 milliárd dollár (becsült)



Egyesült Királyság: A nyílt bankolásra épülő üzletág itt 
fejlődik a leggyorsabban: 2022 februárjában már több mint 
ötmillió aktív felhasználója volt a nyílt banki megoldáso-
kon alapuló alkalmazásoknak, illetve szolgáltatásoknak 
(Finextra, 2022). A nyílt bankolásban alkalmazott szabá-
lyokat az Egyesült Királyság szabályozói az összes pénzügyi 
szolgáltatásra ki akarják terjeszkedni.

USA: Bár a szabályozói tevékenység egyelőre korlátozott, a 
biztosítási piac egyes szegmensei egyre inkább az API-kra és 
a nyílt platformokra támaszkodnak. 

Európai Unió: A legutóbbi uniós szakpolitikai kezdeménye-
zések – a GDPR, a PSD2, az európai adatstratégia, a digitális 
pénzügyi stratégia - elismerik az adatvezérelt innováció és 
adatáramlás fontosságát. A Bizottság 2022 közepére ígéri a 
jogalkotási javaslat előterjesztését egy új nyílt �nanszírozási 
szabályozói keretről, amely a szélesebb körű adathozzáférési 
kezdeményezésekre épít, és azokhoz teljes mértékben igazo-
dik. A jelenlegi és a közelgő uniós szabályozási fejlemények 
mellett úgy tűnik, hogy az iparág által vezetett nyílt biztosítá-
si megközelítések és az API-szabványosítás koordinációja is 
fejlődik Európában. Németországban például egy non-pro�t 
kezdeményezés, a Free Insurance Data Initiative (FRIDA) 
igyekszik iparági interfészszabvány létrehozásával támogatni 
a gyors és biztonságos adatcserét, csökkentve egyúttal a 
fejlesztési és működési költségeket.

Kína: Jelenleg nincs olyan törvény vagy rendelet, amely 
előírja a pénzügyi intézményeknek, hogy az ügyfelek vagy a 
termékek adatait harmadik felek számára hozzáférhetővé 
tegyék. (Lexology, 2021) 2020-ban a People's Bank of China 
biztonsági, tervezési és egyéb speci�kációkat adott ki a nyílt 
banki API-kra, de még nem tettek közzé speci�kációkat a 
nyílt biztosításra vonatkozóan. 

Nyílt biztosítási 
kezdeményezések a világon

Szingapúr: A monetáris hatóság 2020 decemberében indította 
el nyílt �nanszírozási kezdeményezését, ami lehetővé teszi az 
egyének számára, hogy alkalmazásokon keresztül hozzáférje-
nek a különböző kormányzati szerveknél és pénzügyi intézmé-
nyeknél tárolt pénzügyi információikhoz. Az első szakaszban 
bankok és kormányzati szervek vettek részt, a második szakasz-
ba pedig várhatóan biztosítók és vagyonkezelők is bekerülnek. 
(MAS, 2020.)

India: Nyílt pénzügyi platformot hoztak létre egy erős és 
támogató szabályozási kereten belül. A szabályozó hatóságok 
lehetővé teszik a bankok, nyugdíjalapok, adóhatóságok, biztosí-
tók és más pénzügyi cégek számára, hogy összegyűjtsék az 
ügyfelek adatait – ha a felhasználó beleegyezik – a tranzakciók 
gördülékenyebbé tétele érdekében. (Bloomberg, 2021)

Brazília: A helyi biztosítási szabályozó hatóság (SUSEP) 
aktívan együttműködik a vezető biztosítókkal és a biztosítók 
szövetségével az adatmegosztási szabványok kidolgozásán, ami 
a tervek szerint 2023-ban valósulhat meg. Az erőfeszítések célja 
a biztosítási penetráció bővítése és az alulbiztosítottság 
csökkentése, kihasználva a megnövekedett digitális hozzáférést 
egy olyan piacon, ami hagyományosan a személyes értékesíté-
sen alapul. Minden érdekelt fél, beleértve a bankokat is, befektet 
az ökoszisztémákba. (Open Banking Excellence, 2021)

A nyílt biztosítás előretörése egyes országokban elsősorban szabályozás-, másutt inkább piacvezérelt. 
Érdekes módon néhány feltörekvő piac progresszívebb megközelítést alkalmaz a nyílt �nanszírozási és 
nyílt biztosítási standardok kialakítása során, főként azért, hogy a biztosításvásárlás megkönnyítésével 
áthidalják a jelentős fedezeti hiányosságokat.
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Nyílt biztosítás 
a gyakorlatban az eu biztosítási piacán
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Forrás:  (EIOPA, 2021)

Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) 2021 januárjában nyilvános konzultációt indított 
a nyílt biztosításról (EIOPA, 2021). A válaszadó 27 nemzeti felügyeleti hatóság közül 17 számolt be nyílt biztosítási 
fejlesztésekről az országán belül. A kiemelt példák többsége a „személyes és a nem személyes adatok cseréje (nyílt) 
alkalmazás-programozási interfészeken (API) keresztül” tág de�níción alapul, és nincs olyan sok példa a klasszikus 
nyílt banki típusú példákra, ahol mondjuk a szerződő vagy a leendő szerződő ügyfél egy másik szerződéses partnert 
utasít az adatokhoz való hozzáférésre, amit a biztosítónak meg kell adnia.

NYÍLT BIZTOSÍTÁS ALKALMAZÁSI ESETEI A BIZTOSÍTÓI ÉRTÉKLÁNC MENTÉN
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Egy belga insurtech (Qover) olyan informatikai infrastruk-
túrát és szo�vert kínál ügyfeleinek, amely rövid időn belül, 
Európa több országában lehetővé teszi biztosítási termékek 
létrehozását és értékesítését. Saját biztosítási termékeket 
hoznak létre, és nyílt API-kon keresztül valós időben teszik 
elérhetővé azokat. Bármely digitális üzleti modell pillanato-
kon belül beágyazhatja vagy értékesítheti ezeket a terméke-
ket. Jelenleg elsősorban kerékpáros futárok számára fejlesz-
tett biztosítási termékekre összpontosít. 

Németországban a Friendsurance insurtech kínál online 
biztosítási platformot minden olyan társaságnak, amely 
digitális biztosítási megoldásokat kíván nyújtani ügyfelei-
nek. A megoldások modulárisan integrálódnak az online 
kínálatba. Az ügyfél az összes biztosítási kötvényét egyetlen 
helyen tárolhatja a platformon, a különböző biztosítóktól 
származókat is. A vállalat a PSD2-t kihasználva egy API 
segítségével átvizsgálja az ügyfél bankszámláját, és kikeresi a 
biztosítási szerződéseket. Ebből azonosítják a biztosítás 
részleteit, és hozzáadják azokat a központi digitális mappá-
hoz, leegyszerűsítve ezzel a biztosítási kötvények adminiszt-
rációját és optimalizálását mind az ügyfél, mind a szolgálta-
tó számára. A platform a fontosabb életesemények jeleit is 
keresi, mint például az új gyermekellátások ki�zetése vagy a 
lakcímváltozás. Ezen események alapján beszélgetés indul-
hat az ügyfél és egy személyes tanácsadó között.

A legtöbb élő példa az árazásban és jegyzésben, az értékesítésben és forgalmazásban (például az adatgyűjtés megkönnyíté-
se), valamint a kárkezelésben (automatizált kárrendezési folyamatok) fordul elő, ideértve a különböző pénzügyi szolgálta-
tások keresztértékesítését, valamint a termék-összehasonlító oldalakat és a közvetítők által kínált online értékesítést, 
melyek vitathatatlanul újfajta tanácsadási szolgáltatásokat is kínálnak (például jobb áttekintést adnak a biztosított kocká-
zatokról és alternatív ajánlatokról a piacon). Egyes példák magukban foglalják az Internet of �ings (IoT) szolgáltatókkal 
való interakciót, például az egészségügyi vagy gépjármű-telematikát, vagy olyan white-label biztosítási termékeket, 
amelyek integrálhatók más digitális üzleti modellekbe értékesítés céljából.

Gyakorlati példák:

A kínai Ping An megnyitja például IT infrastruktúrája és 
rendszerei egyes részeit annak érdekében, hogy a rendelke-
zésére álló adatforrásokból bevételt szerezzen. Nyílt platfor-
mokat épít, új technológiákkal alátámasztva, amelyek 
számos iparágban, például pénzügyi szolgáltatásokban, 
autójavításban, egészségügyben és ingatlanügyekben 
elérhetők és használhatók.

Az Egyesült Királyság biztosítója, az Anorak egy �ntech 
céggel, a TrueLayerrel együttműködésben adatelemzést és 
gépi tanulást használ nagy mennyiségű fogyasztói adatok 
felmérésére, amely alapján biztosítási tanácsokat és ajánla-
tokat nyújt ügyfeleinek.

A korábban La Parisienne néven ismert franciaországi 
székhelyű biztosító, a Wakam több mint 50 nyílt biztosítási 
API-t kínál. Nyílt biztosítási modelljét gyorsan bővíti Euró-
pa-szerte, és olyan vállalatokkal társul, mint az IoT hálózat-
szolgálattó Sigfox, hogy beágyazott biztosítási megoldáso-
kat kínálhasson. A Wakam szolgáltatásként nyújtott integ-
rációs platformja (iPaaS) jelenleg több mint 10 millió 
API-kérést kezel havonta.



Fogyasztói kockázatok

Az adatok több féllel történő szélesebb körű megosztása 
felveti az adatszivárgás, a visszaélés és a csalás kockázatát, 
beleértve az ügyfél egészségére, tartózkodási helyére vagy 
pénzügyi helyzetére vonatkozó érzékeny adatok jogosulat-
lan megszerzését. Az adatok minősége, valamint annak 
mérése és érvényesítése egy másik lehetséges kihívás ebben 
a tekintetben.

A biztosítási célból gyűjtött, feldolgozott és elcserélt adatok-
kal kapcsolatos nagyobb nyitottság növelheti az kiberkoc-
kázatokat és az API biztonsági kockázatokat, valamint a 
jogsértések, például az adathalászat vagy a rosszindulatú 
programok/zsarolóprogramok előtti mozgásteret.

A pénzügyi kirekesztés egy másik fontos aggálynak tekint-
hető az ügyfelek részéről. Minél több információval rendel-
keznek és minél több információt osztanak meg a biztosítók 
az egyénről, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy 
bizonyos paraméterek vagy paraméterek kombinációja 
kizárásként vagy egy hagyományos paraméter helyettesítő-
jeként használható. Következésképpen előfordulhat, hogy 
egyes ügyfelek „alkalmatlan” kockázati pro�ljuk miatt nem 
tudnak, vagy csak indokolatlanul magas biztosítási díj 
mellett tudnak biztosítást kötni. Egyes társaságok akár le is 
állíthatják a hagyományos módon értékesített termékeket, 
kizárva ezzel az új értékesítési csatornákhoz nem szokott 
fogyasztókat.
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A nyílt biztosítás  
lehetséges kockázatai

Az Európai Biztosítási és Foglalkoztatóinyugdíj-felügye-
leti Hatóság (EIOPA) 2019-ben hozott létre egy tanácsadó 
szakértői csoportot, amely a biztosítási digitális etikával 
foglalkozik (EIOPA, 2019). Ebben a szakértői csoportban 
jelenleg is folynak megbeszélések a nem-kockázati adatok 
(például lokáció vagy adósminősítés) felhasználásáról, 
ami a legkiszolgáltatottabb ügyfelek hátrányos megkülön-
böztetéséhez vezethet. Álláspontjuk szerint az adatmeg-
osztást az ügyfélnek kell irányítania, és az adatok körét az 
ügyfél (és eszközei, igénybe vett szolgáltatásai) által mega-
dott adatokra kell korlátozni, nem pedig a biztosító által a 
feldolgozás során keletkezett adatokra. Emellett kulcsfon-
tosságú elveket és iránymutatásokat kell megfogalmazni 
az adatvédelmi jogok tiszteletben tartásával kapcsolatban, 
összhangban a GDPR-ral, valamint a biztosítási adatok 
védelmével, megfelelő technikai és szervezeti intézkedé-
sek végrehajtásával. Mert bár a nyílt biztosítás kulcsszere-
pet játszhat a pénzügyi kirekesztés elkerülésében és az 
alulbiztosítottság megszüntetésében, fontos mérsékelni 
annak kockázatát, hogy a digitális írástudás alacsony 
szintje akadályozza a szolgáltatások elérését.

A nyílt biztosításban rejlő lehetséges előnyökről rengeteg szó esett mind az ügyfelek, mind a szolgáltatók 
szempontjából. Összefoglalóan: elősegítheti az egész iparágra kiterjedő innovációt, és növelheti a vállalko-
zások gyorsabb reagálását az ügyfelek igényeinek és elvárásainak változásaira. Ugyanakkor a biztosítók, a 
fogyasztók és harmadik fél szolgáltatók közötti információcsere fokozódása új vagy megerősített kockáza-
tokhoz is vezethet, mint például az adatbiztonság, a kiberkockázatok, az interoperabilitási kihívások, vala-
mint a felelősség, az etikai és tágabb fogyasztóvédelmi problémák vonatkozásában. A fokozott adatmegosz-
tás, különösen, ha mesterséges intelligenciával vagy gépi tanulási eszközökkel kombinálják, a pénzügyi 
kirekesztést is növelheti.



Fogyasztói kockázatok

Az adatok több féllel történő szélesebb körű megosztása 
felveti az adatszivárgás, a visszaélés és a csalás kockázatát, 
beleértve az ügyfél egészségére, tartózkodási helyére vagy 
pénzügyi helyzetére vonatkozó érzékeny adatok jogosulat-
lan megszerzését. Az adatok minősége, valamint annak 
mérése és érvényesítése egy másik lehetséges kihívás ebben 
a tekintetben.

A biztosítási célból gyűjtött, feldolgozott és elcserélt adatok-
kal kapcsolatos nagyobb nyitottság növelheti az kiberkoc-
kázatokat és az API biztonsági kockázatokat, valamint a 
jogsértések, például az adathalászat vagy a rosszindulatú 
programok/zsarolóprogramok előtti mozgásteret.

A pénzügyi kirekesztés egy másik fontos aggálynak tekint-
hető az ügyfelek részéről. Minél több információval rendel-
keznek és minél több információt osztanak meg a biztosítók 
az egyénről, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy 
bizonyos paraméterek vagy paraméterek kombinációja 
kizárásként vagy egy hagyományos paraméter helyettesítő-
jeként használható. Következésképpen előfordulhat, hogy 
egyes ügyfelek „alkalmatlan” kockázati pro�ljuk miatt nem 
tudnak, vagy csak indokolatlanul magas biztosítási díj 
mellett tudnak biztosítást kötni. Egyes társaságok akár le is 
állíthatják a hagyományos módon értékesített termékeket, 
kizárva ezzel az új értékesítési csatornákhoz nem szokott 
fogyasztókat.
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Az Európai Biztosítási és Foglalkoztatóinyugdíj-felügye-
leti Hatóság (EIOPA) 2019-ben hozott létre egy tanácsadó 
szakértői csoportot, amely a biztosítási digitális etikával 
foglalkozik (EIOPA, 2019). Ebben a szakértői csoportban 
jelenleg is folynak megbeszélések a nem-kockázati adatok 
(például lokáció vagy adósminősítés) felhasználásáról, 
ami a legkiszolgáltatottabb ügyfelek hátrányos megkülön-
böztetéséhez vezethet. Álláspontjuk szerint az adatmeg-
osztást az ügyfélnek kell irányítania, és az adatok körét az 
ügyfél (és eszközei, igénybe vett szolgáltatásai) által mega-
dott adatokra kell korlátozni, nem pedig a biztosító által a 
feldolgozás során keletkezett adatokra. Emellett kulcsfon-
tosságú elveket és iránymutatásokat kell megfogalmazni 
az adatvédelmi jogok tiszteletben tartásával kapcsolatban, 
összhangban a GDPR-ral, valamint a biztosítási adatok 
védelmével, megfelelő technikai és szervezeti intézkedé-
sek végrehajtásával. Mert bár a nyílt biztosítás kulcsszere-
pet játszhat a pénzügyi kirekesztés elkerülésében és az 
alulbiztosítottság megszüntetésében, fontos mérsékelni 
annak kockázatát, hogy a digitális írástudás alacsony 
szintje akadályozza a szolgáltatások elérését.

Biztosítói kockázatok

A legnagyobb kihívást valószínűleg a biztosítók számára is az 
adatbiztonsággal és adatvédelemmel kapcsolatos kockáza-
tok kezelése jelenti, ideértve az adatoknak a fogyasztói hozzá-
járulással szigorúan összhangban történő feldolgozását és 
tárolását is. Adatszivárgás, vagy bizonyos adatok nyilvános-
ságra kerülése hatósági bírságokhoz, és reputációs kocká-
zathoz vezethet. Az adatok minősége és integritása is 
kulcsfontosságú, emellett egy nyitott adatökoszisztémában az 
egyik cégnél előforduló szolgáltatáskimaradások hatással 
lehetnek a másik társaságra is. 

A kiberkockázat szintén megnőhet, ami jelentős beruházá-
sokat tehet szükségessé annak biztosítására, hogy az új 
rendszerek megfeleljenek a szabályozási követelmények-
nek, és teljes mértékben kompatibilisek legyenek korábbi 
IT-rendszerekkel. Ráadásul prudenciális szempontból a 
digitalizáció növekedése az összekapcsoltság növekedésé-
hez is vezethet, ami valószínűbbé teheti a kiterjedt kibertá-
madásokat, és nagyobb hatást gyakorolhat a biztosítókra és 
általában a gazdaságra.

Ahogy az lenni szokott, ami ma innovatívnak tűnik, az holnap már alapvetőnek számít. Ez minden 
bizonnyal így lesz az ökoszisztémák, illetve nyílt biztosítások esetében is, amelyek bizonyos tekintetben 
már ma is versenyfeltételnek számítanak. A nyertesek azok a cégek lesznek, amelyek időben kidolgozzák 
stratégiájukat, proaktívan részt vesznek a szabályozási folyamatokban, és taktikai lépéseket tesznek 
ökoszisztéma elképzeléseik megvalósítása érdekében.
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