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• Digitalisering i Gjensidige

• Bildegjenkjenning og “nye” takseringsprosesser
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Digitalisering i Gjensidige



Én av tre norske jobber 
kan forsvinne

Ny laserteknologi lar 
førerløse biler se rundt 
hjørner

Slik ser verden ut takket 
være AR-teknologi.

Delingsøkonomien skyter 
fart i Norge. 

Den digitale 
revolusjonen endrer 
fremtidens arbeidsliv. 

Tror roboter kan 
«stjele» 800 millioner 
jobber

Skytjenester

5 av 10 unge «frykter» 
robotenes inntog i Norge

Tre megatrender som 
preger fremtiden; 
globalisering, urbanisering 
og digitalisering.

Ny teknologi vil forandre 
hvordan vi eier, kjører og 
kjøper bil

Spørsmål om tid før 
Facebook og Google går 
inn i forsikring

Denne bilen behøver du 
hverken å kjøpe eller lease. 
Du kan rett og slett 
abonnere på den.



Gjensidige med omfattende digitaliseringsprogram

Meld skade

Alle skader meldes 

digitalt  

Mobil 

«Gjensidige på 

lomma»

Følg skade

Kunden skal ikke 

være i tvil om status 

i skadesaken

Kundedialog

Hjelpe kunden over 

til digitale kanaler

Skadescore

Automatisering 

Skade x

Innovasjon, ny 

teknologi og 

tenketank

6

…og alt knyttes opp mot roboter



Ny skademeldings-app lansert i 2017
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“Alt” skjer via mobilen..



Bildetakst
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Hvordan fungerer teknologien?



Regression model
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Data:
Make: Volvo
Family: V60
Year: 2010
Colour: Black

Image:
Repair

Replace

2500

20000

92% 9000



Kombinerer modellene
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Hvor gode er modellene?
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Respons kunde:

"Det ser ut som om du har fått en liten 

lakkskade i frontfangeren din. Å fikse en slik 

skade på din Honda HONDA CR-V koster 

vanligvis mellom 5900 og 7900 kroner" 

Endelig DBS-takst

6900



Hvor gode er modellene?
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Respons kunde:

"Det ser ut som om du har fått en liten 

lakkskade i bakfangeren din. Å fikse en slik 

skade på din Audi Q5 koster vanligvis 

mellom 7800 og 9800 kroner" 

Endelig DBS-takst

25 000



Dårlig bildekvalitet er største utfordring

15



Veldig små visuelle forskjeller kan ha stor betydning for pris
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Dersom skaden er nedenfor dør, er prisen noe helt annet 

enn om den ikke er det
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Når kun skaden på døren identifiseres og ikke skaden på 

utsiden, vil kostnadsberegning gi helt feil svar
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Her fant typeskademodellen speilskaden, men ikke skaden 

i bunnen av døren

Prisestimatet blir helt feil



Teknologien har også sine begrensninger…
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..og vi har startet vurderinger knyttet til AR
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Bilde hentet fra:

VideoGorillas, transformative media software engineering

house



21

Noen refleksjoner:

• hvordan treffer dette bilbransjen?

• hva ønsker Gjensidige å oppnå?

• fremtidens takseringsform?



Det handler om å vise innovasjonskraft ut i markedet…
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Nå kan kunden ta bilde og sende det til Gjensidige. 

Innen kun kort tid er skaden taksert og oppgjøret i 

gang. Vi har matet én million bilder av bilskader inn i 

roboten, sier Baastad – og mener de sannsynligvis 

er det første forsikringsselskapet i verden som tilbyr 

denne tjenesten. 



Takk for meg
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