Mobilní cestovní pojištění (Obchodní model a podpora)

Obchodní model a podpora
Základem služby je sjednání smlouvy mezi pojišťovnou a mobilním operátorem. Tím se pro
zákazníka zjednoduší sjednávání smluv. Operátor sjedná s pojišťovnou univerzální smlouvu pro
všechny klienty s tím, že nabídne zákazníkům její služby. Dohodnou se na nabízených tarifech
a podílech ze sjednaných pojištění. Zákazník tak o pojištění jedná jen s operátorem, což je pro něj
výrazné zjednodušení zřizování služby.
Hlavní parametry tarifů by kvůli jednoduchosti konfigurace měly být:
● účel cesty (turistika, sport, obchodní cesta)
● tarifní pásma (rozdělení tarifů podle států)
● volitelné bonusy, příplatky (pojištění zavazadel, poškození cizího majetku, …)
Také by mohly být nabízeny speciální pojišťovací tarify pro různé firmy. To by ale
vyžadovalo speciální jednání zákazníka a pojišťovny a operátora.
Aktivace služby by mohla být zdarma, tak jako je to u roamingu nebo by mohl být zaveden
aktivační poplatek. Jelikož se od zákazníka nepřenáší žádná skutečná data, ani nejsou zaváděny
nové způsoby komunikace, není třeba sjednávat speciální dohody se zahraničními partnery.
Zahraniční operátor nemusí o službě vůbec vědět. Operátor platí jen za doručené SMS, uskutečněné
hovory a přenesená data (vše záleží na roamingových smlouvách).

Platby
Zákazník
● Platba za každý pojištěný den
● Platby za využité služby pro nastavení parametrů pojištění – SMS, WAP
● Aktivace služby – v případě, že bude zpoplatněna
Pojišťovna
● Platba mobilnímu operátorovi část ze zisku z pojištění.
Mobilní operátor
● Náklady na provoz služby

Zisk
Zákazník
● Pocit bezpečí při cestách
Pojišťovna
● Zisk z plateb od klienta
Mobilní operátor
● Podíl z pojistného od pojišťovny.
● Aktivace služby – v případě, že je zpoplatněna

Podpora
Podpora služby by měla být poskytována standardně přes call-centrum, tak jako u jiných
mobilních služeb. Výhodou pro zákazníka by byla možnost konfigurovat vlastnosti pojištění přes
internet, WAP nebo SMS. Mezi podporu by se dalo zařadit také ověřování platnosti pojištění
popisované v sekci Specifikace – Ověření platnosti.
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Případ ztráty, odcizení
Řešení případu ztráty je nastíněno v sekci Specifikace – Aktivace, pojistná smlouva. Pro
případ ztráty, odcizení telefonu nebo nedostupnosti signálu bude zákazník 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.
Další možností je, že by pojištění zůstalo aktivní, dokud nedojde ke zrušení uživatelem nebo
přihlášení na jiném místě nebo v ČR. To by proces zjednodušilo a zajistilo klientům jistotu, že je
pojištění pořád aktivní.

Vyúčtování
Celková částka za pojištění by měla být oficiálně rozdělena na částku za pojištění a částku
za služby poskytnuté operátorem, protože operátor nemá licenci na poskytování pojištění.
Z cestovního pojištění se neplatí DPH. Za poskytnuté telekomunikační služby se DPH platí.
Celková částka za poskytnutou službu by pak byla součtem:
(Cena za mobilní službu + DPH) + cena za pojištění = výsledná cena
Poplatky za služby by mohl účtovat operátor dohromady na jednom vyúčtování, nebo
nechat pojišťovnu poslat vyúčtování samostatně. Platba zvlášť by ale přinášela pro klienta více
nákladů na placení převodů na více účtů. Pro zákazníky s předplacenou kartou by to ale znamenalo
výhodu v tom, že by se jim od kreditu neodečítaly vysoké částky za pojištění. Namísto toho by po
nějaké době přišla složenka od pojišťovny. V tomto případě by se ale při aktivaci Mobilního
pojištění vyžadovaly dodatečné informace o adrese kam doručit vyúčtování.
Nabízí se tak možnost si při aktivaci zvolit způsob účtování:
● vše přes operátora
● mobilní služby přes operátora a pojištění přes pojišťovnu.
Obyčejný tarifní zákazník – soukromá osoba
Operátor pošle zákazníkům vyúčtování i s poplatky za pojištění. Jako subjekt poskytující
službu pojištění by měla být uvedena pojišťovna. Operátor si část platby ponechá a zbytek pošle
pojišťovně. Pro obyčejného zákazníka je pohodlnější zaplatit vše najednou.
Zákazník s předplaceným kreditem
Podle varianty účtování by se zákazníkům od kreditu odečítaly částky jen za poskytování
služby nebo cena celkem i s pojištěním. Odečítání tak velké částky každý den by mohlo zákazníka
v zahraničí zaskočit bez nabitého kreditu. Bylo by proto vhodné zákazníka při nízkém kreditu
varovat, nebo nabízet předplaceným zákazníkům jen variantu jednorázového pojištění. Zde by se
v jeden okamžik odečetla celá částka již při objednávání služby. Pokud by klient měl nízký kredit,
nedošlo by k aktivaci.
Firemní zákazník
Pro firemní zákazníky bude nejspíše nejvýhodnější posílat vyúčtování za mobilní služby
a za pojištění zvlášť. Firma, která je plátcem DPH si bude moci požádat o vrácení daně. Na
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vyúčtování by měl být výpis, jaký druh pojištění byl kdy aktivován, aby měla firma možnost
naúčtovat poplatky za pojištění ze soukromých cest svým zaměstnancům.

Účtování při přepínání typu pojištění
Při přepínání účelu cesty a při přechodu z jednoho pásma do druhého se začne nový
poplatek platit hned po změně. Pokud by základní časovou jednotkou byl interval 24 hodin, vyvstal
by problém při změně podmínek pojištění. Pokud by ke změně došlo, když ještě neskončil současný
zaplacený interval, zaplacené peníze by propadly a začal by se platit interval nový, za novou cenu.
To by se klientům nemuselo příliš líbit. Jelikož ale můžeme zaznamenávat kdy ke změnám
a platbám došlo, není problém vypočítat poměrem, kolik ze zaplaceného dne jsme skutečně využili
a zaúčtovat jen část z poplatku.
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