Avaliação de Risco na Subscrição
Habilite a Subscrição Direta Com Decisões baseadas em Dados
Mitigue os riscos por meio de uma avaliação uniforme e baseada
em dados.
Avaliação consistente e imparcial
Equilíbrio entre quantidade e qualidade no crescimento de sua carteira
Habilita o processamento direto
Melhora a experiência do cliente
Possibilite o crescimento responsável de sua carteira.
Pessoas desonestas podem se esconder atrás da internet com maior
facilidade. Ter uma imagem clara dos potenciais clientes antes que eles
ingressem na sua carteira é a única maneira de evitar fraudes e negócios
arriscados. A solução de Subscrição da FRISS fornece uma avaliação de
risco inteligente e objetiva para as linhas comerciais e pessoais.
Evite a seleção adversa com análises consistentes e imparciais. A FRISS
oferece insights em tempo real dos riscos associados `as solicitações e
casos renovações de apólices. Permitindo-lhe aprová-los rapidamente,
rejeitá-los, incluir condições específicas ou ainda, questioná-los ainda
mais. Propiciando-lhe estar no controle do seu apetite ao risco e
promover uma experiência prazerosa aos seus clientes.
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Análise Automática de Solicitações & Renovações de Apólices
Benefícios:

Aumente a eficiência com um processo de subscrição dinâmico e uniforme.
Melhore a qualidade e o valor da sua carteira. Use a avaliação de risco em tempo
real para permitir decisões de Subscrição em uma fração de segundo e formar
uma carteira de seguro mais saudável.

Habilitar a Subscrição Direta
Identificar facilmente os potenciais riscos

Conheça Seu Cliente
Benefícios:

Potencialize as fontes de dados internas e externas. Torne a análise preditiva
acionável e aplique modelos de valor para o cliente. Tome decisões pertinentes
a Subscrição instantaneamente: Com quem estou negociando? Posso fazer
negócios com ele(a)? Eu quero tê-lo(a) como cliente?

Evite facilmente inadimplentes e riscos elevados
Monitore continuamente a conformidade

Digitalize Seus Processos de Subscrição & Renovação
A FRISS permite processos digitalizados e automatizados de cotação, solicitação,
subscrição e renovação. Ative o processamento direto. Trabalhe com mais
eficiência e eficácia. Melhore a experiência do seu cliente proporcionando-lhe
uma integração perfeita.

Avaliação de Risco em
Tempo Real

Decisões de subscrição em uma
fração de segundo

Processamento
Direto

Integração perfeita do cliente

Benefícios:
Avaliações consistentes e confiáveis
Custos operacionais minimizados

Histórico comprovado
de seguro

+ de 200 implementações
em + de 44 países

Subscrição orientada
por dados

Potencialização dos dados
internos e externos
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