
IwU - Informatyka w ubezpieczeniach, DiS 2005 1

INFORMATYKA
w UBEZPIECZENIACH

(IwU 2005)

analiza informatyzacji w sektorze ubezpieczeñ w Polsce w latach 2000-2004
oparta na danych 30 najlepiej zinformatyzowanych przedsiêbiorstw ubezpieczeniowych

zawiera
prognozy rynkowe do roku 2007

katalog 120 tytu³ów oprogramowania aplikacyjnego
charakterystyki infrastruktury informatycznej ubezpieczycieli

rankingi dostawców IT do sektora ubezpieczeniowego

wydanie drugie

marzec 2005



IwU - Informatyka w ubezpieczeniach, DiS 2005 2

   Spis tre�ci raportu IwU 2005

Spis tabel i wykresów zawartych w raporcie ...............................................................................3
S³owniczek terminów i skrótów zastosowanych w raporcie ........................................................4

Analizy i prognozy
Wstêp ......................................................................................................................... .................16
Streszczenie ................................................................................................................................ 16
Kszta³t polskiego rynku ubezpieczeñ .......................................................................................... 16
Rozkwit towarzystw emerytalnych ..............................................................................................19
Trendy krajowego rynku ubezpieczeñ .........................................................................................20
Ubezpieczeniowe nowinki .......................................................................................................... 20
Agenci ubezpieczeniowi ............................................................................................................. 21
Nowe trendy w organizacji i zarz¹dzaniu przedsiêbiorstwem ubezpieczeniowym ...................... 22
Specyfika informatyki ubezpieczeniowej .................................................................................... 22
Informatyczne podobieñstwa do bankowo�ci ..............................................................................22
Niechciane dziedzictwo .............................................................................................................. 23
MIS w bran¿y ubezpieczeniowej ................................................................................................ 23
Kszta³t rynku informatyki ubezpieczeniowej .............................................................................. 23
Popularne typy oprogramowania ................................................................................................ 25
Oferta firm informatycznych .......................................................................................................26
Infrastruktura informatyczna w ubezpieczeniach ........................................................................ 26
Organizacja informatyki w ubezpieczeniach ............................................................................... 27
Komputeryzacja pracowników i agentów ....................................................................................28
Rynek informatyki w ubezpieczeniach do 2007 r. .......................................................................28
Wykorzystanie Internetu w sektorze ubezpieczeñ ....................................................................... 30
Podsumowanie ............................................................................................................................30
Wykaz najwa¿niejszych ustaw i rozporz¹dzeñ dotycz¹cych dzia³alno�ci ubezpieczeniowej ....... 30

Dodatek  A.  Przedsiêbiorstwa ubezpieczeniowe
Dane organizacyjno-ekonomiczne przedsiêbiorstw ubezpieczeniowych (seria tabel) ................. A-1

Dodatek  B.  Architektura aplikacji ubezpieczeniowej
Schemat powi¹zañ modu³ów zintegrowanego systemu ubezpieczeniowego ............................... B-1
Za³o¿enia projektowe dla listy modu³ów ubezpieczeniowego systemu informatycznego ............B-2

Dodatek  C.  Katalog oprogramowania
Indeks tematyczny oprogramowania ........................................................................................... C-1
Indeks aplikacji wed³ug specyfiki dzia³alno�ci ubezpieczeniowej ...............................................C-2
Indeks produktów wed³ug producentów ..................................................................................... C-3
Alfabetyczny katalog oprogramowania ....................................................................................... C-4

Dodatek  D.  Adresy i kontakty
Adresy i kontakty do przedsiêbiorstw i instytucji ubezpieczeniowych ........................................D-1
Adresy i kontakty do firm IT ...................................................................................................... D-2

IwU, Informatyka w Ubezpieczeniach, wydanie drugie. © Copyright by DiS, marzec 2005. Raport podlega ochronie prawem autorskim. Oznacza to, ¿e w³a�ciciel niniejszego
egzemplarza mo¿e swobodnie wykorzystywaæ jego tre�æ do u¿ytku wewnêtrznego. W szczególno�ci powo³ywaæ siê na niniejszy raport z podaniem �ród³a w prowadzeniu swej
dzia³alno�ci: seminariów, a tak¿e we wszelkich publikacjach sygnowanych znakami identyfikacyjnymi nabywcy. Jednocze�nie w³a�ciciel egzemplarza raportu nie ma prawa
kopiowaæ go, ani przekazywaæ innym podmiotom ¿adnej czê�ci raportu, ani odsprzedawaæ informacji w nim zawartych.

Nazwy poszczególnych produktów jak i firm wymienianych w niniejszym raporcie zosta³y u¿yte jedynie w celach informacyjnych. DiS jest niezale¿n¹ firm¹ doradcz¹ i dok³ada
wszelkich starañ, a¿eby dane zawarte w raportach firmy odzwierciedla³y stan faktyczny, jednocze�nie pragn¹c na bazie posiadanych �róde³ dostarczaæ swym Odbiorcom jak
najpe³niejszych ocen rynku w tych jego rejonach, gdzie bezpo�rednie uzyskanie informacji jest praktycznie niewykonalne. Jednocze�nie informuje siê, ¿e DiS nie bierze
odpowiedzialno�ci za ewolucyjne zmiany, którym podlegaj¹ opisane w raporcie firmy i produkty, zarówno je�li chodzi o nie udokumentowane zalety, jak i wady ukryte.

Raport przygotowali: Monika Dobrowolska, Andrzej Dy¿ewski (redaktor), Krzysztof Fajkowski (oprogramowanie analityczne), El¿bieta Jaworska,
Krystyna Karwicka-Rychlewicz, Tomasz Koz³owski, Marzena Kupniewska (konsultacje), Jan Liguster (konsultacje), Krzysztof Olszewski, Cezary Pochrybniak,
Marta Sarga (kierownictwo wydawnicze), Robert Siporski (starszy researcher), Andrzej Sobczak.

DiS, tel./fax  (48 22) 7180912, Internet: dis6@dis.waw.pl; http://www.dis.waw.pl

W³a�cicielem niniejszego egzemplarza opracowania jest .......................................................................



IwU - Informatyka w ubezpieczeniach, DiS 2005 3

       Spis tabel i wykresów zawartych w raporcie IwU 2005

Rynek informatyki w sektorze ubezpieczeñ w latach 2000-2007 ........................................................... 16
Liczba zak³adów ubezpieczeniowych w latach 1991-2004 .................................................................... 17
Udzia³ sk³adki przypisanej brutto w PKB w latach 1995-2003 .............................................................. 17
Sk³adki wed³ug rodzajów ubezpieczeñ w dziale I ................................................................................. 18
Sk³adki wed³ug rodzajów ubezpieczeñ w dziale II .................................................................................18
Powszechne Towarzystwa Emerytalne oraz ich agenci transferowi ........................................................19
Warto�æ i liczba sprzedanych polis ubezpieczeniowych, wed³ug dzia³ów, w Polsce (2000-2004) ..........19
Analiza SWOT dla sektora ubezpieczeñ oraz jego IT ............................................................................ 20
Platforma sprzêtowa serwerów stosowanych w sektorze ubezpieczeñ ................................................... 21
Systemy operacyjne stosowane w sektorze ubezpieczeñ ........................................................................ 21
Krytyczne platformy sprzêtowe i systemowe w przedsiêbiorstwach ubezpieczeniowych w 2004 r. ....... 21
Systemy baz danych stosowane w ubezpieczeniach w 2004 .................................................................. 22
Krytyczne systemy baz danych w przedsiêbiorstwach ubezpieczeniowych w 2004 r. ............................ 22
Priorytety inwestycyjne informatyki ubezpieczeniowej w latach 2005-2007 ......................................... 23
Popularno�æ systemów Unix w przedsiêbiorstwach ubezpieczeniowych w 2004 r. ................................24
Historia wprowadzania oprogramowania ubezpieczeniowego w kategoriach ........................................ 24
Kategorie oprogramowania stosowanego w ubezpieczeniach w 2004 r. ................................................ 25
Systemy ERP w 30 najlepiej zinformatyzowanych przedsiêbiorstwach ubezpieczeniowych ..................25
Popularno�æ funkcji aplikacji w grupach zastosowañ w 2004 r. .............................................................26
Oprogramowanie dla sektora ubezpieczeñ w 2004 r. wed³ug typu instalacji ..........................................26
Oprogramowanie ubezpieczeniowe w 2004 r. wed³ug typów ubezpieczeñ ............................................ 26
Firmy informatyczne wed³ug udzia³u w rynku informatyki ubezpieczeniowej w 2003 r. ....................... 27
Outsourcing w ubezpieczeniach w 2004 r. ............................................................................................. 27
Nak³ady na informatykê w sektorze ubezpieczeñ w latach 2000-2007 ...................................................28
Rynek informatyki ubezpieczeniowej w latach 2000-2007 .................................................................... 28
Nak³ady na IT w funkcji sk³adki brutto przedsiêbiorstw ubezpieczeniowych w 2003 r. .........................29
Najwiêksi dostawcy obs³uguj¹cy sektor ubezpieczeñ w 2003 r. .............................................................31
Najwiêksi specjali�ci obs³uguj¹cy sektor ubezpieczeñ  (powy¿ej 40% przych. z sektora) w 2003 r. ......33
Przegl¹d danych organizacyjno-finansowych 30 przedsiêbiorstw ubezpieczeniowych w Polsce ........... A-1
Nak³ady na informatykê jako procent sk³adki przypisanej brutto w 2003 r. ........................................... A-8
Nak³ady na informatykê przedsiêbiorstw ubezpieczeniowych w latach 2002-2005 ............................... A-9
Zatrudnienie ogó³em a zatrudnienie informatyków w ubezpieczeniach w latach 2001-2003 ................. A-10
Przedsiêbiorstwa ubezpieczeniowe wed³ug liczby informatyków na 100 stanowisk komputerowych ....A-11
Przedsiêbiorstwa ubezpieczeniowe wed³ug liczby stanowisk komputerowych w 2003 r. .......................A-12
Przedsiêbiorstwa wed³ug liczby stanowisk komputerowych na 100 zatrudnionych ogó³em ...................A-13
Przedsiêbiorstwa wed³ug procentu skomputeryzowanych stanowisk pracy w 2003 r. ............................A-14
Przedsiêbiorstwa wed³ug liczby zatrudnionych ogó³em oraz liczby informatyków w 2003 r. ................ A-15
Przedsiêbiorstwa wed³ug liczby agentów oraz liczby pracowników w 2003 r. .......................................A-16
Przedsiêbiorstwa ubezpieczeniowe wed³ug nak³adów na IT na pracownika w 2003 r. ...........................A-17
Schemat powi¹zañ modu³ów zintegrowanego systemu ubezpieczeniowego .......................................... B-1
Alfabetyczny katalog oprogramowania .................................................................................................. C-4


