
Segmentação de sinistros e suas manipulações de forma direta e veloz, 
e com detecção de fraude acionada por Inteligência Artificial

Detecção de Fraude em Sinistros 

Utilize solução analítica de prevençãò a fraude baseada em 
I.A. para estimar com precisão os riscos de cada sinistro.
     
     Ative segmentação em sinistros / manipule sinistros de 

forma dinâmica e direta
     Aumente sua taxa de acerto e evite indenizar sinistros 

fraudulentos
     Aprimore a experiência do cliente
     Indenize rapidamente sinistros genuínos 

97% de seus clientes são íntegros. Por que eles deveriam 
sofrer o processo árduo e antiquado de detecção de fraude 
em sinistros? Com a FRISS, cada cliente recebe o tratamento 
que merece. Os clientes íntegros são atendidos rapidamente, 
enquanto os sinistros de alto risco são automaticamente 
marcados para serem submetidos̀ a investigação.

O Modelo de Detecção Híbrida da FRISS combina I.A., 
indicadores de fraudes padronizados e instantâneos, modelos 
analíticos e preditivos, fontes de dados externas, análise de 
rede e regras de negócios especializadas em seguros para 
avaliarem cada sinistro durante o seu processamento. A 
solução é perfeitamente integrada com todos os sistemas 
principais de seguros, garantindo a adoção de medidas 
imediatas em suas tarefas diárias.
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Aplicação de I.A. na Detecção de Fraudes
Nossa Solução de Detecção de Fraudes em Seguros alimentada por I.A. detecta 
automaticamente sinistros suspeitos. Utilize-a para revelar redes e descobrir padrões 
ocultos. Automatize seus processos com segurança. Potencialize-se com modelos 
preditivos transparentes e com a mineração de texto.

Benefícios:

Detecção de sinistros indesejados em tempo real
Melhor experiência ao cliente

Detecção em tempo real
Identifique a fraude antes de promover 

o pagamento das indenizações

Conhecimento especializado em 
Seguros Gerais  

Integrado em nossa solução

Histórico Comprovado 
+ de 200 implementações

em + de 44 países

Integração Perfeita 
Plug & Play em 

qualquer sistema

Benefícios:

Rápida economia no resultado final                                                         
Insights de sinistros acionáveis em tempo real

Benefícios:

Monitoramento proativo de sinistros                                               
Capacitação de fluxo de trabalho centrado no cliente

Benefícios:

Integração de baixo risco e com alto impacto
ROI instantâneo, custo total de aquisição 
reduzido

Melhore a Experiência do Cliente

Habilite o Processamento Direto com Segurança

Integração Perfeita em qualquer Sistema Principal

Use a detecção automatizada de fraudes em seus processamentos de sinistros para 
reduzir o número de falsos positivos. Avalie seus sinistros em uma fração de segundo. 
Localize os sinistros indesejados e reconheça sinistros genuínos em tempo real. 
Aumente a experiência do cliente promovendo a resolução do seu caso rapidamente.

Indenize sinistros genuínos com mais rapidez a fim de propiciar uma experiência diferenciada, 
de ponta a ponta, aos clientes. Reduza os riscos por meio de uma avaliação uniforme e 
baseada em dados para maximizar a precisão. Detecte automaticamente sinistros suspeitos.

Nossa solução de negócios SaaS já foi implementada com sucesso em mais de 180 
seguradoras e em mais de 44 países. Cada implementação ocorre dentro de 4 meses a 
um preço fixo. Nossos clientes obtêm ROI instantâneo. FRISS integra-se perfeitamente em 
qualquer plataforma, tipo Duck Creek, Guidewire, Keylane, Sapiens, MSG e em qualquer outro 
sistema principal com um mínimo de impacto nos recursos de seu departamento de TI.
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