Mobilní cestovní pojištění (Specifikace služby)

Specifikace služby
K realizaci služby je třeba, aby pojišťovny, které o službu mají zájem, sepsaly s mobilními
operátory smlouvy a spolu vytvořili vhodné pojistné tarify. Zákazník si zvolí tarif a podle něj mu je
účtováno pojištění.
Operátor využívá informací o pozici telefonu v síti k tomu, aby zjišťoval, ve kterém
zahraničním státě se klient nachází, do kterého pojistného pásma stát patří. Plynule se tak mění cena
pojistného. To skýtá pro zákazníka pohodlí, že se nemusí starat o změnu tarifního pásma, když
cestuje třeba kolem světa.

Aktivace, uzavření smlouvy
Zákazník si před prvním odjezdem aktivuje službu mobilního pojištění. Je třeba uzavřít
smlouvu s pojišťovnou a zároveň mít aktivovanou službu u mobilního operátora. Aby zákazník
nemusel aktivovat jednu věc na dvou místech, bylo by vhodné zakomponovat nabídky pojistných
tarifů do internetových stránek mobilních operátorů. U mobilního operátora už každý zákazník účet
má. U pojišťovny by si jej musel nově zakládat.
Souhlasem se smluvními podmínkami by zákazník uzavřel smlouvu s pojišťovnou. Smluvní
podmínky by měly být dostupné také na internetových stránkách operátora, případně pojišťovny.
Operátor by parametry smlouvy ukládal do databáze, kde by si je daná pojišťovna mohla
vyzvednout. Každá pojišťovna by měla část databáze jen pro sebe, aby nebylo možné zjišťovat
údaje o konkurenci.
Při zřizování smlouvy musí klient zadat potřebné údaje, podle kterých by bylo možné ho
jednoznačně identifikovat. Například jméno, příjmení a číslo pasu, či občanského průkazu. Vyřeší
se tak problém se zákazníky s předplacenými tarify, u kterých nejsou známé žádné údaje. Rozdíl
oproti tarifním zákazníkům je jen v účtování poplatků.
Aktivací služby klient ještě není pojištěn. Samotné pojištění začne platit až v zahraničí, a to
podle toho, jakou variantu si klient vybral.
Dalším parametrem, který je nutné zvolit a nastavit, je platnost pojištění v případě, že se
mobilní telefon přestane v zahraničí hlásit do sítě. Například v případě krádeže nebo dlouhodobé
ztráty signálu. Tímto limitem bude účastníkovi dána šance, oznámit operátorovi co se stalo a jak
chce s pojištěním pokračovat.
Jednodušším řešením je, že pojištění zůstane aktivní pro poslední známou pozici, dokud
zákazník sám pojištění nezruší, nebo se nepřihlásí do sítě na jiném místě. Toto řešení dává klientovi
jistotu, že je pojištěn stále a přitom nemusí nic nastavovat.

Varianty pojištění a jejich spuštění
Kromě pojišťovny by si mohl klient také zvolit variantu spuštění pojištění. Finančně jsou
varianty stejné. Liší se jen způsobem interakce s klientem.
Manuál

– V této variantě by při příjezdu do zahraničí přišla zákazníkovi informační SMS
obsahující informace o tom jakou má zvolenou pojišťovnu, pro kolik lidí má
pojištění přednastaveno, kolik bude platit za den, atd. Zákazník odešle
potvrzovací SMS, kterou dává najevo, že souhlasí se spuštěním. Teprve potom
mu začne platit pojištění. Operátor od tohoto okamžiku začne sledovat, zda je
pořád v zahraničí a automaticky aktivuje službu vždy na další den.
Zjednodušeně řečeno aktivaci je nutno potvrdit odesláním SMS.
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Komfort – U této varianty by zákazník při přihlášení přes zahraniční síť dostal jen
informační SMS o tom jaké má sjednané podmínky a automaticky by se
pojištění spustilo. Uživatel by se tak nemusel o nic starat. Je to nejpohodlnější
varianta.
Jednorázové pojištění - Jako doplňkové by mělo být nabízeno i jednorázové pojištění.
Služba by zahrnovala pojištění na dobu určitou. Jedná se v podstatě o klasické
pojištění jaké se používá dnes. Uživatel musí zadat datum od kdy a do kdy
chce službu využívat, ve kterých státech a dále může zadat identifikační údaje
pro sebe nebo více osob. Tím je služba nastavena a ve správný okamžik
dostane klient informační SMS o tom, že je pojištění aktivní, na jak dlouho
a pro které lidi.

Konfigurace, změna podmínek smlouvy:
Pro klienta by bylo výhodné, moci si změnit pojištění podle účelu cesty.
Jednoduchý příklad:
Klient jede na čtrnáctidenní obchodní cestu nebo školení, kde bude sedět
u jednacího stolu. Nehrozí zde žádné riziko, nastaví si proto levné pojištění.
O víkendu si ale pojede s kolegy někam zasportovat. Změní si účel cesty na sport.
Zaplatí si tak vyšší pojištění. Po sportu si večer na chvíli sedne k internetu nebo
pošle SMS a změní účel zpět na obchodní cestu. Celkově tak zaplatí méně než
kdyby měl nastaven sport celou dobu, čímž ušetří firmě, která ho na cestu vyslala.
Jeho kolega si řekne, že je to příliš složité a nastaví si sport na celou dobu, aby byl
pro víkend pojištěný. Nemusí se sice o nic starat, ale jeho firma zaplatí o něco víc.
Je čistě na klientovi jak se rozhodne.
Zjednodušeně by se problém dal vyřešit zavedením univerzálního pojištění za jednotnou
cenu pro všechny účely cest. Klient by tak nemusel volit nic. Složitější řešení je umožnění přepínat
účel cestování, nebo přidávat k jednomu pojištění více osob. Když pojede zákazník na obchodní
cestu, jede sám. Když ale pojede na dovolenou, vezme s sebou celou rodinu. Před jízdou si změní
účel zahraniční cesty a přidá osoby, na které se bude pojištění vztahovat.
Moci měnit pojištění v reálném čase umožní dokonce změnit smlouvu během cesty.

Možné způsoby konfigurace:
●
●
●
●

webová samoobsluha
hlasová samoobsluha nebo přímo call-cetrum
WAP
SMS

Webová samoobsluha
Nejpohodlnější konfigurace mobilního pojištění bude pomocí webové stránky mobilního
operátora. Uživatel se přihlásí do systému svého mobilního operátora a pohodlně si nastaví
všechny volby, které vyžaduje. Vše je přehledně vidět na velkém monitoru. Potom už jen
může cestovat a o nic se nestarat. Zároveň to umožní měnit parametry v reálném čase
během cesty. Na stránku svého operátora se může podívat odkudkoliv na světě.
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Hlasová samoobsluha, call-centrum
Konfigurace pomocí hlasové samoobsluhy je pravděpodobně poněkud zdlouhavá. Přepínání
jednoduchých parametrů jako účelu cesty by ale neměl být problém.
Naproti tomu v call-centru pracuje vyškolený personál a s člověkem je možné se vždy
rozumně dohodnout. Personál by tak nastavil službu podle pokynů klienta podobně jako by
to udělal zákazník sám přes internetovou samoobsluhu.
WAP
Konfigurace pomocí připojení přes WAP je podobná konfiguraci přes internet. Jen display je
menší a méně přehledný. Přenos dat ze zahraničí je také poměrně drahý. Velké množství
zákazníků by tuto službu pravděpodobně nevyužila. Konfigurace je ale mnohem pohodlnější
než pomocí SMS.
SMS
Konfigurace pomocí SMS je také poměrně složitá a nemotorná. Vyžaduje zapamatovat nebo
si zapsat příkazy, které je možno zasílat. Nastavovat jednoduché parametry je ale poměrně
efektivní. Pro změnu účelu cesty stačí poslat jednoduchou SMS. Například:
MP
MP
MP
MP

UCEL SPORT
ADD <číslo pasu>
OFF
ON

-

změní účel cesty
přidá mezi pojištěné osoby dalšího zákazníka
vypne mobilní pojištění
zapne mobilní pojištění s posledními nastavenými
parametry

Přechod z domácího státu do zahraničí
Největší problém bude se službou při přechodu mezi Českou republikou a zahraničními
státy. Pokud je zákazník na vycházce poblíž státních hranic, může se nechtěně přihlásit do
zahraniční sítě, i když je stále v ČR a ani nezamýšlí za hranice vyjet. Jako řešení se nabízí aktivace
se zpožděním. Většinou se klient vrátí brzy do sítě domácího operátora, jen co najde místo se
silnějším signálem. V takovém případě je třeba zapamatovat si čas, ve kterém došlo k prvnímu
přihlášení přes zahraničního operátora a pokud do určité doby nedojde k přehlášení zpět do domácí
sítě, aktivuje se pojištění. Klient by byl pojištěn už od prvního zaznamenaného přihlášení přes
zahraničního operátora, ale poplatek by se mu naúčtoval až by bylo jisté, že je opravdu v zahraničí.
Tento problém odpadá u varianty služby manuál. Zde se spuštění potvrzuje odesláním
potvrzovací SMS.

Platnost pojištění
Platnost pojištění již byla částečně naznačena v předchozí sekci. Pojištění začne platit podle
zvolené varianty pojištění.
Komfort
Čas prvního přihlášení do zahraniční sítě je zaznamenán, a pokud nedojde k navrácení do
domácí sítě do určitého časového limitu, dojde k aktivaci pojištění a jako počáteční čas je
uvažován právě první přihlášení do zahraniční sítě.
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Manuál
Zde se jako počátek platnosti pojištění bere čas odeslání potvrzovací SMS.
Jednorázové
U této varianty je začátek a konec platnosti přesně definován údaji zadanými zákazníkem při
objednání služby.

Letiště
Další možný přechod z ČR do zahraničí je z některého dopravního letiště. Aby byl klient
pojištěn i pro případ, že cestuje letadlem, bylo by nutné klientům s variantou služby Manuál poslat
nabídku aktivace ještě v síti domovského operátora. Klient by si tak požádal o aktivaci již před
letem. U varianty Komfort stačí zaznamenat čas, kdy byli přítomni na letišti a pokud se následně
přihlásí ze sítě zahraničního operátora, dojde aktivaci pojištění již od poslední přítomnosti v ČR.
Tím se bude pojištění vztahovat již i na let.

Provoz služby
Během pobytu zákazníka v zahraničí by mělo být možné informovat se na stav pojištění,
což by bylo možné opět přes internet, WAP, call-centrum nebo SMS podobně jak je popsáno v sekci
Ověření platnosti. Nabízí se však varianta informovat klienta pravidelně jednou denně pomocí
SMS. Tím, že se pošle SMS, ověří se pozice účastníka uložená v HLR (Home Location Register).
V případě, že SMS není v krátkém intervalu doručena, zjistíme, že zákazník je nedostupný. Pozice
uložená v HLR se aktualizuje jen v případě přechodu do nové oblasti spravované jiným VLR
(Visitors Location Register), pravidelnými signalizačními zprávami LocationUpdate posílanými
mezi VLR a HLR nebo při aktivních činnostech jako je hovor, SMS, posílání dat.
Mobilní operátor při každé změně pozice zákazníka nebo změně v konfiguraci pojištění
uloží do databáze údaj o pozici a nastavené konfiguraci. Uložené informace se použijí pro výpočty
vyúčtování.
U klientů s předplaceným kreditem je situace složitější. U nich se musí sledovat čas
a pravidelně vypočítávat poplatky, které jim jsou ihned naúčtovány.

Případ ztráty, odcizení
Řešení případu ztráty je částečně řešeno v posledním odstavci oddílu Specifikace –
Aktivace, pojistná smlouva.
První nabízené řešení případu ztráty, odcizení telefonu nebo nedostupnosti signálu je, že
zákazník bude pojištěn ještě na sjednaný počet dnů. To znamená, že pokud bude jeho telefon
nedostupný, bude zákazník pojištěn na další den. Pokud se další den znovu nepřihlásí, bude opět
pojištěn. Tento proces se bude opakovat předem dohodnutý počet dnů. Vznikne tak časová rezerva,
během které bude klient pojištěn a bude mít čas nahlásit ztrátu, krádež, vyhledat místo se signálem
nebo se vrátit domů. V případě ztráty nebo odcizení, může např. pomocí call-centra platnost
pojištění zrušit, eventuálně prodloužit na zbytek svého pobytu.
Druhá popisovaná varianta uvádí, že by pojištění zůstalo aktivní, dokud nedojde ke zrušení
uživatelem, nebo přihlášení v domácí síti.

Ověření platnosti
Při každém výjezdu do zahraničí s aktivovaným pojištěním obdrží klient v SMS heslo pro
ověření. Pro případ, že zákazník musí k lékaři, měl by mít možnost prokázat, že je pojištěn. To by
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mohl dokázat jednoduše přihlášením přes internet na ověřovací stránku u svého mobilního
operátora pomocí čísla svého telefonu a poslaného hesla. Z důvodu bezpečnosti je výhodnější
vytvořit speciální stránku jen pro ověření platnosti určené k nahlédnutí třetími osobami, než se na
cizím počítači přihlašovat přímo na osobní stránky v systému operátora. Mohou se zde nacházet
citlivé informace, nebo může být na cizím počítači vir zachytávající stisknuté klávesy. Na ověřovací
stránce je vidět, na jaké období má zákazník pojištění aktivované a pro jaké lidi. Případný útočník
se nedoví žádné jiné citlivé informace.
Další varianta je přihlásit se na ověřovací stránky pomocí WAPu.
Jiná možná varianta je odesláním speciální SMS. Obratem přijde potvrzovací SMS s údaji
o platnosti pojištění. Pokud je SMS poslána z mobilního telefonu, pro který je pojištění aktivováno,
stačí poslat SMS bez speciálního kódu. Pokud je poslána z jiného telefonu, je třeba v SMS poslat
mobilní číslo, pro který chceme pojištění ověřit a heslo, které bude zákazníkovi posláno při spuštění
pojištění nebo v pravidelných informačních SMS. Heslem zabráníme, aby si kterákoliv
neoprávněná osoba mohla zjistit stav našeho pojištění.

Firemní zákazníci
Jelikož je pomocí konfigurace možné nastavit k telefonu libovolné identifikační číslo
zákazníka, je možné k telefonu přiřadit kteréhokoliv zaměstnance. Mobilní operátor pošle firmě
fakturu za své služby, kde bude jasně vidět, jaké měl aktivováno pojištění. Je už potom na firmě jak
vyúčtuje svému zaměstnanci pojištění za neslužební cesty.
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Souhrn postupů
1. Sjednání smlouvy mobilního operátora a pojišťovny
2. Sjednání smlouvy operátora se zákazníkem.
= Zadání osobních dat
3. Aktivace služby
4. Používání služby
A. Varianta Komfort
1. Příjezd za hranice
2. Pobyt v zahraničí
3. Návrat do domů
B. Varianta Manuál
1. Příjezd za hranice

= automatická aktivace pojištění
= automatická aktivace na další dny
= automatická deaktivace pojištění

= informační SMS o možnosti aktivace pojištění
= aktivace podle vůle klienta
2. Pobyt v zahraničí
= automatická aktivace na další dny (v případě
počáteční aktivace)
3. Návrat do domů
= automatická deaktivace pojištění
C. Varianta Jednorázového pojištění
1. Nastavení
= nastavení parametrů pojištění
2. Aktivace
= aktivace podle zadaného termínu
3. Deaktivace
= deaktivace podle zadaného termínu

5. Ověření platnosti
= pomocí internetové ověřovací stránky
= pomocí SMS
= pomocí WAPu
6. Vyúčtování
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Co je třeba k provozu služby

Obrázek 1: Schéma systému
U zákazníka:
● obyčejný telefon standardu GSM
● pro konfiguraci služby je výhodné použít počítač připojený k internetu
U operátora:
● databáze klientů s aktivovanou službou Mobilní cestovní pojištění
● webový server obsluhující stránky s nabídkou služeb
● aplikace sledující polohu zákazníků
● aplikace vyhodnocující poplatky
● aplikace komunikující s pojišťovnou
U pojišťovny:
● aplikace komunikující s mobilním operátorem
● aplikace vyhodnocující účtování poplatků
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Slovník pojmů
HLR – Home Location Register je databáze zákazníků (a informací o nich) daného
operátora. Obsahuje také informaci o tom kam směrovat hovory a SMS pro
každého zákazníka.
MSC – Mobile Switching Center je telefonní ústředna, která obsluhuje nějakou
geografickou oblast. Veškeré mobilní telefony nacházející se v dané oblasti
komunikují právě přes toto MSC.
VLR – Visitors Location Register. Nachází se u každého MSC. Plní podobnou funkci
jako HLR, ale obsahuje jen zákazníky aktivní právě v jeho MSC. Když se
zákazník, ať už domácí nebo zahraniční, pokusí přihlásit do sítě, přihlásí se právě
přes MSC a VLR v dané oblasti. VLR odešle do domovského HLR zákazníka
informaci o nové pozici a stáhne si o zákazníkovi nějaké informace.
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