Risicobeoordeling bij acceptatie
Profiteer van automatische acceptatie via datagestuurde besluitvorming
Risico’s beperken via uniforme, datagestuurde screening.
Consistente, onpartijdige screening
Evenwicht tussen kwantiteit en kwaliteit in de groei van uw portefeuille
Mogelijkheid tot automatische acceptatie
Verbeterde klantervaring
Verantwoorde groei van uw portefeuille.
Meer dan ooit geldt dat valsspelers zich eenvoudig kunnen verschuilen
achter het internet. De enige manier om fraude en risico’s te voorkomen is
door een duidelijk beeld te krijgen van potentiële klanten alvorens ze aan
uw portefeuille toe te voegen.
Met de oplossing voor acceptatie van FRISS profiteert u van een intelligente,
objectieve risicoscreening voor zowel commerciële als particuliere
verzekeringen.
Voorkom negatieve selectie via consistente, onpartijdige screening. FRISS
biedt realtime inzicht in de risico’s van een nieuwe klantaanvraag, waarbij
u snel speciale voorwaarden kunt accepteren, weigeren of toevoegen en
aanvullende vragen kunt stellen. U bepaalt zelf hoeveel risico u wilt nemen
en uw klanten profiteren van een soepele klantervaring.

www.friss.com
www.friss.com

Automatisch screenen van polisaanvragen en -verlenging
Uw voordelen:

Vergroot de efficiency via een snel en uniform acceptatieproces. Verbeter
de kwaliteit en waarde van uw portefeuille. Neem op basis van realtime
risicobeoordeling binnen een fractie van een seconde acceptatiebesluiten en
bouw een gezondere portefeuille op.

Mogelijkheid tot automatische acceptatie
Eenvoudige opsporing van potentiële risico’s

Ken uw klant
Uw voordelen:

Maak gebruik van interne en externe data. Profiteer van voorspellende analyses
en benut modellen voor klantwaarde. Neem direct een besluit over acceptatie:
Met wie doe ik zaken? Mag ik zaken doen met deze persoon? Wil ik zaken doen
met deze persoon?

Voorkom eenvoudig wanbetalers en hoge risico’s o
Voortdurende controle op naleving

Digitaliseer processen voor acceptatie en verlenging
Met FRISS beschikt u over gedigitaliseerde en geautomatiseerde processen voor
offertes, aanvragen, acceptatie en verlenging. Maak automatische verwerking
mogelijk. Werk efficiënter en effectiever. Verbeter de klantervaring door een
naadloze onboarding van klanten.

Realtime risicobeoordeling
Acceptatie binnen
één seconde

Automatische verwerking (STP)
Naadloze onboarding
van klanten

Uw voordelen:
Consistente, betrouwbare screening
Minimale operationele kosten

Bewezen track record

Ruim 175 implementaties
in meer dan 40 landen

Datagestuurde acceptatie
Profiteer van interne
en externe data
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