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Цифрова трансформація економіки є клю-
човим напрямом розвитку у ХХІ ст., що 
супроводжується постійно зростаючими 
обсягами кіберризиків, які призводять до 
фінансових утрат, знищення або погір-
шення репутації суб’єктів господарювання 
в результаті виходу з ладу ІТ-систем та 
систем інформаційної безпеки. У цих умо-
вах усе більшої уваги заслуговує сфера 
страхування. Метою роботи є дослідження 
впливу цифровізації на страховий ринок та 
цифрову трансформацію страхових компа-
ній. У процесі дослідження встановлено, що 
основними напрямами цифровізації стра-
хового ринку виступають інтернетизація, 
індивідуалізація і діджіталізація страхової 
діяльності. Сьогодні страхові компанії зна-
ходяться в активній фазі процесу цифрових 
трансформацій. Для його успішної реаліза-
ції провідну роль має взяти на себе блок ІТ, 
оскільки цифрова трансформація можлива 
лише за наявності потужної, ініціативної 
та ефективної ІТ-служби. Процес цифро-
вої трансформації сприятиме підвищенню 
ефективності та рентабельності страхо-
вої діяльності.
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цифровізація, страховий ринок, кіберризики, 
інтернетизація, індивідуалізація, діджіталі-
зація, страхова компанія.

Цифровая трансформация экономики явля-
ется ключевым направлением развития в 
ХХІ веке, которое сопровождается посто-
янно растущими объемами киберрисков, 
приводящим к финансовым потерям, унич-
тожению или ухудшению репутации субъек-
тов хозяйствования в результате выхода 
из строя ИТ-систем и систем информаци-
онной безопасности. В этих условиях все 
большего внимания заслуживает сфера 
страхования. Целью работы является 
исследование влияния цифровизации на 
страховой рынок и цифровую трансфор-
мацию страховых компаний. В процессе 
исследования установлено, что основными 

направлениями цифровизации страхового 
рынка выступают интернетизация, инди-
видуализация и диджитализация страхо-
вой деятельности. Сегодня страховые 
компании находятся в активной фазе про-
цесса цифровых трансформаций. Для его 
успешной реализации ведущую роль должен 
взять на себя блок ИТ, поскольку цифровая 
трансформация возможна только при нали-
чии мощной, инициативной и эффективной 
ИТ-службы. Процесс цифровой трансфор-
мации будет способствовать повышению 
эффективности и рентабельности стра-
ховой деятельности.
Ключевые слова: цифровая трансформа-
ция, цифровизация, страховой рынок, кибер-
риски, интернетизация, индивидуализация, 
диджитализация, страховая компания.

Digital transformation of the economy is a key 
direction of development in the 21st century, 
accompanied by ever-increasing volumes of 
cyber risks, which lead to financial losses, 
destruction or deterioration of the reputation 
of business entities because of failure of IT 
systems and information security systems. 
Under these conditions, the insurance industry 
deserves more and more attention. The aim of 
the work is to study the impact of digitalization 
on the insurance market and the digital transfor-
mation of insurance companies. In the course 
of the research, it was established that the main 
areas of digitalization of the insurance market 
are internetization, individualization and digi-
talization of insurance activities. Today, insur-
ance companies are in the active phase of the 
digital transformation process. For its successful 
implementation, the IT unit should take the lead, 
since digital transformation is possible only with 
a powerful, initiative and effective IT service. 
The digital transformation process will enhance 
the efficiency and profitability of the insurance 
business.
Key words: digital transformation, digitalization, 
insurance market, cyber risks, internet, individu-
alization, digitalization, insurance company.

Постановка проблеми. Цифрова трансфор-
мація економіки є ключовим напрямом розвитку у 
ХХІ ст. Впровадження цифрових технологій інтен-
сивно відбувається в усіх сферах, а цифровизація 
різних галузей економіки та її вплив на розвиток 
є на даний час однією з найбільш обговорюваних 
тем у сфері економіки. 

Урядом нашої країни схвалено Концепцію роз-
витку цифрової економіки та суспільства Укра-
їни на 2018–2020 рр. [1], основною метою якої є 
реалізація ініціатив «Цифрового порядку денного 
України 2020» (цифрова стратегія) для усунення 
бар’єрів на шляху цифрової трансформації країни 
у найбільш перспективних сферах, що планується 
досягти шляхом стимулювання економіки та залу-
чення інвестицій, подолання цифрової нерівності, 

поглиблення співпраці з ЄС у цифровій сфері та 
розбудови інноваційної інфраструктури країни та 
цифрових перетворень. Реалізація заходів Кон-
цепції має забезпечити: стимулювання економіки 
та залучення інвестицій; основу для трансформа-
ції вітчизняних індустрій у конкурентоспроможні 
та ефективні за рахунок їх цифровізації; вирі-
шення проблеми «цифрового розриву», набли-
ження цифрових технологій до громадян, у тому 
числі шляхом забезпечення доступу громадян до 
широкосмугового Інтернету, особливо у селищах 
та невеликих містах; створення нових можливос-
тей для реалізації людського капіталу, розвитку 
інноваційних, креативних і цифрових індустрій та 
бізнесу; розвиток експорту цифрової продукції та 
послуг (ІТ-аутсорсинг).
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У сучасних умовах, де широкого розповсю-
дження та постійного зростання досягли ІТ та 
кіберризики, що призводять до фінансових утрат, 
знищення або погіршення репутації суб’єктів гос-
подарювання у результаті виходу з ладу ІТ-систем 
та систем інформаційної безпеки, все більшої 
уваги заслуговує сфера страхування, оскільки 
вона є важливим елементом ринкових відносин та 
чинником стимулювання розвитку економіки. Про-
цес цифровізації економіки здійснює вплив і на 
діяльність страхових компаній, оскільки нині стра-
хування є одним із важливих чинників соціально-
економічного розвитку нашої країни, а цифрові 
технології у страхуванні є важливим показником 
ефективних фінансової та маркетингової систем. 
Цифрова трансформація – це перехід до цифро-
вого бізнесу за допомогою зміни організаційної 
культури, впровадження сучасних інформацій-
них технологій, що розширюють межі організації. 
Будь-яка компанія, здійснюючи свою діяльність, 
стикається з постійно зростаючим потоком даних, 
який стає основою економічного аналізу і дає 
змогу досліджувати закономірності функціону-
вання сучасних соціально-економічних систем. 
Тому будь-якій страховій компанії, орієнтованої 
на розвиток і зміцнення своїх позицій на ринку, 
необхідно досліджувати сферу цифрової еконо-
міки, особливо такі рушійні вузли, як крос-карти 
й алгоритми імітації штучного інтелекту для роз-
пізнавання людських переваг. У зв'язку з тим, що 
більшу частину контенту, що становить мережу, 
створюють саме Інтернет-користувачі, великі кор-
порації приділяють велику увагу перегляду і від-
стеженню даних Інтернет-користувачів для ана-
лізу та прогнозування споживчих інтересів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми створення ефективної економічної сис-
теми країни в умовах цифровізації розглядаються 
у наукових працях, практичних дослідженнях і роз-
робках таких закордонних учених, як: В. Айзексон, 
С. Бранд, Дж. Вейлз, Е. Вільямс, Б. Гейтс, Б. Елб-
рехт, Д. Енгельбарт, О. Криворучко [2], Дж. Ліклай-
дер, Дж. Фон Нейман, Е. Петерс, Е. Стародубцева 
[3], С. Хантінгтон тощо. Серед українських еконо-
містів, які займаються дослідженнями творення 
понятійного апарату інституціональної палітри сис-
темних досліджень цифрової економіки, можна від-
значити таких учених, як: В. Гройсман [4], В. Геєць, 
А. Гриценко, Ю. Зайцев, Н. Краус [5],С. Кубів, 
О. Москаленко, Т. Єфименко тощо. Дослідження 
комерційного страхування як інноваційного розши-
рення сфери страхування, Blockchain-ініціативи 
страхової промисловості, огляд переліку глобаль-
них системно важливих страховиків представ-
лені у [6–9], а теоретико-методологічним основам 
функціонування ринку страхових послуг й орга-
нізації діяльності страхових компаній на ньому 
присвячено праці таких учених і практиків, як: 

В. Базилевич, А. Бойко, В. Борисова, Н. Внукова, 
Т. Гаманкова, Т. Говорушко, М. Жилкіна, К. Карл, 
М. Клапків, О. Кнейслер, В. Кравченко, Г. Кулина 
[10], П. Мюллер, І. Нєнно, С. Осадець, І. Попова, 
Л. Рейтман, Н. Ткаченко, Д. Фролова, І. Юргенс та 
ін. Окремі питання розроблення новітніх страхових 
продуктів в умовах зміни парадигми розвитку стра-
хового ринку досліджують Л. Захаркіна, А. Єрмо-
шенко, І. Кондрат, Д. Кондратенко, Т. Монашко, 
Н. Пантелєєва, Х. Попович, Н. Приказюк та ін. 
Разом із тим, не зменшуючи вагомість наявних 
напрацювань, слід акцентувати увагу на необхід-
ності визначення основних напрямів цифровізації 
страхового ринку та основ цифрової трансформа-
ції страхових компаній.

Постановка завдання. Метою роботи є дослі-
дження впливу цифровізації на страховий ринок 
та цифрову трансформацію страхових компаній.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Для визначення місця і ролі страхування у циф-
ровій економіці [11–15] необхідне теоретичне 
обґрунтування поняття «цифрове страхування», 
яке може розглядатися з двох боків.

По-перше, під цифровим страхуванням може 
матися на увазі частина економічних відносин, 
зумовлених наявністю страхових інтересів у орга-
нізацій і громадян та їх задоволенням за допо-
могою цифрових технологій. Іншими словами, 
цифрове страхування – це спосіб реалізації стра-
хового захисту на основі цифрових технологій.

По-друге, активний розвиток цифрових техно-
логій в умовах цифрової економіки, що форму-
ється, стає причиною появи нових ризиків – кібер-
ризиків, а також інших ризиків, які можуть виникати 
в ході наукових досліджень. Частина ризиків 
цифрової економіки мінімізується завдяки вико-
ристанню механізмів страхування (кіберстраху-
вання). Тому під кіберстрахуванням розуміється 
спосіб задоволення потреб страхувальників у 
специфічному страховому захисті, зумовленого 
випадковими несприятливими подіями: витоком 
даних, що відбувається у середовищі цифрової 
економіки, і супутнім застосуванням технологіч-
ного устаткування.

Основними напрямами цифровізації страхо-
вого ринку нині виступають кілька феноменів: 
інтернетизація, індивідуалізація і діджіталізація 
страхової діяльності (табл. 1).

Інтернетизація як напрям цифровізації страхо-
вого ринку здійснюється за допомогою викорис-
тання мережі Інтернет, нових виробничих техно-
логій, технологій бездротового зв’язку та хмарних 
технологій у бізнес-процесах страхової компанії 
як із зовнішньою аудиторією – страхувальниками, 
так і з працівниками та страховими агентами. Най-
більш поширений нині термін «Інтернет-страху-
вання», який має більш вузький зміст і має на увазі 
продаж страхових послуг через Інтернет.
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Інтернетизація страхової діяльності реалізу-
ється у страхових компаніях за допомогою не 
тільки Інтернет-продажу страхових послуг, а й збо-
ром інформації про страхувальників через Інтер-
нет, а також врегулювання страхових випадків 
через Інтернет.

Чинниками, що сприяють розвитку інтернетиза-
ції страхового ринку, є:

– збільшення кількості користувачів Інтернету 
й осіб, які здійснюють операції Інтернет-комерції;

– поява законодавчих норм, що регулюють 
взаємодію страховика і страхувальника через 
Інтернет;

– більш висока рентабельність Інтернет-про-
дажів страхових послуг і врегулювання страхових 
випадків через Інтернет;

– більш активне використання страховиками 
технологій Big Data, спрямованих на персоналі-
зацію страхових послуг, їх пропозиція і врегулю-
вання збитків.

Індивідуалізація економічних відносин (табл. 2), 
тобто відхід від масових стандартизованих про-
дуктів на страховому ринку, проявляється в роз-
робленні індивідуальної пропозиції щодо страху-
вання (за тарифами, ризиками й іншим умовами) 

за допомогою використання великих баз даних, 
нових виробничих технологій та технологій бездро-
тового зв’язку на основі отримання максимально 
широкого набору даних про страхувальника 
(у тому числі потенційного) й об'єкт страхування

Індивідуалізація страхової пропозиції має на 
увазі індивідуальну оцінку ризику за рахунок збіль-
шення кількості інформації, яка збирається про 
страхувальника й об'єкт страхування, а також під-
готовку індивідуальної пропозиції на страхування 
за запитом страхувальника.

Різні автоматизовані пристрої збору інфор-
мації про страхувальника (застрахованого) або 
об'єкт страхування, такі як телематика і телеме-
дицина, дають змогу отримувати розширений спи-
сок показників, необхідних для передконтрактної 
оцінки ризику [16; 17]. Після отримання необхідних 
показників страховик має можливість формувати 
індивідуальні умови за програмою страхування.

Основними проблемами індивідуалізації на 
страховому ринку є:

– недостатнє опрацювання ступеня впливу 
зібраних показників на ризик;

– надмірна мінімізація ризику внаслідок більш 
точної оцінки, зниження розміру нетто-ставки 

Таблиця 1
Характеристика основних напрямів цифровізації страхового ринку

Напрям Характеристика

Інтернетизація
Використання мережі Інтернет, нових виробничих технологій, технологій бездротового 
зв’язку та хмарних технологій у бізнес-процесах страхової компанії як із зовнішньою ауди-
торією – страхувальниками, так і з працівниками та страховими агентами

Індивідуалізація

Розроблення індивідуальної пропозиції щодо страхування (за тарифами, ризиками й іншим 
умовами) за допомогою використання великих баз даних, нових виробничих технологій та 
технологій бездротового зв’язку на основі отримання максимально широкого набору даних 
про страхувальника (у тому числі потенційного) і об'єкт страхування

Діджіталізація Використання цифрових технологій (оцифровування) у внутрішніх і зовнішніх бізнес-про-
цесах страхової компанії

Джерело: сформовано авторами

Таблиця 2
Технології індивідуалізації страхової пропозиції

Технологія 
індивідуалізації Опис технології та її застосування

Big Data Технологія обробки великих масивів даних із метою збору, аналізу, систематизації та 
використання для розроблення індивідуальних пропозицій страхувальникам

Інтернет-пристрої Збір додаткової інформації про пристрої, що мають вихід в Інтернет та які виступа-
ють потенційними об’єктами страхування, для створення максимально безпечних 
умов життєдіяльності страхувальника

Пристрої збору показників 
(телематика, дистанційний 

збір показників життя та 
здоров’я)

Цілеспрямований віддалений збір додаткової інформації про об’єкти страхування 
для максимального зниження ризику під час страхування

Технології бездротового 
зв’язку

Використання системи online-позиціонування для отримання додаткових даних про 
страхувальника (застрахованого) для надання найбільш якісних послуг у галузі 
страхування

Збір інформації у 
віртуальній реальності 

Аналіз інформації, яку страхувальник (застрахований) розміщує у мережі Інтернет 
та соціальних мережах, із метою виявлення потенційних загроз для надання най-
більш якісних послуг у галузі страхування

Джерело: сформовано авторами
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істотно нижче рівня витрат страховика на укла-
дення договору страхування;

– наближення до неризикового договору стра-
хування;

– законність використання зібраних даних про 
страхувальника.

Усвідомлення цієї проблематики стало причиною 
розроблення технологій страхування, що не припус-
кають використання або значного обмеження участі 
комерційного страховика в процесі страхування.

Під діджіталізацією на страховому ринку 
мається на увазі використання цифрових техно-
логій (оцифровування) у внутрішніх і зовнішніх 
бізнес-процесах страхової компанії. Поряд із цим 
поняттям може застосовуватися термін «оциф-
ровування бізнес-процесів». Найбільш часто в 
процесі діджіталізації можуть використовуватися 
нові виробничі технології і технології бездротового 
зв'язку. Нині до діджіталізації схильні в страхових 
компаніях такі бізнес-процеси, як бухгалтерський 
облік і звітність, оцінка ризиків страхувальника в 
процесі предстрахової дисципліни, продаж стра-
хових послуг та врегулювання суперечок (табл. 3). 
Багато в чому інтерес страхових компаній до діджі-
талізації страхового бізнесу буде визначатися сту-
пенем розвитку блокчейн-технологій і можливістю 
їх використання в різних бізнес-процесах.

Розподільні бази даних у поєднанні зі 
смарт-договорами (договорами у «цифрі» в 
комп'ютерному виконанні) можуть використовува-
тися страховиками на етапі укладення договорів 
страхування, у тому числі під час продажу полі-
сів, пов'язаних з іншими страховими послугами, а 
також на етапі врегулювання страхового випадку.

Однак діджіталізаціі притаманні й деякі про-
блеми, а саме:

– обмеженість і труднощі з масштабністю 
застосування цифрових технологій у зв'язку з 
необхідністю несення витрат на переоснащення 
IT-забезпечення страхової діяльності та перена-
вчання співробітників;

– безпека, у тому числі щодо доступу до осо-
бистих даних;

– конкуренція цифрових каналів з іншими кана-
лами послуг страхових компаній;

– необхідність перестроювання внутрішніх біз-
нес-процесів страхової компанії;

– недостатня кількість кваліфікованих фахівців.
Слід зазначити, що існує Мережа керівни-

ків страхових організацій (Insurance Governance 
Leadership Network (IGLN)) – глобальна організа-
ція, що об'єднує невиконавчих директорів низки 
найбільших страхових компаній Європи, Північної 
Америки та Азії. Завдяки цій Мережі у керівників 
страхових компаній по всьому світу є можливість 
обговорювати найважливіші питання, з якими сти-
кається галузь. Цільовими користувачами Мережі 
є невиконавчі директори, однак до неї також вхо-
дять вище керівництво компаній (особливо керів-
ники, відповідальні за управління ризиками) і 
представники регулюючих органів, що здійснюють 
керівництво та нагляд за створенням надійних 
інститутів страхування.

Тобто в українських страхових компаніях від-
бувається процес цифрового перетворення, який 
включає в себе: електронне страхування, Інтер-
нет- і direct-продаж страхових послуг, Cybersecurity, 
мобільні сервіси й обслуговування оnline, авто-

Таблиця 3
Діджіталізація бізнес-процесів у страхових організаціях

Бізнес-процес Реалізація
Бухгалтерський 

облік 
Програми автоматизації бухгалтерського обліку за допомогою використання нових вироб-
ничих технологій

Податкова та 
бухгалтерська 

звітність

Здача звітності без надання до відповідних органів влади паперових звітних форм за допо-
могою використання нових виробничих технологій і технологій бездротового зв'язку

Оцінка ризиків 
страхувальника

Використання телематики (попередня оцінка стилю водіння), датчиків здоров'я (попередня 
оцінка артеріального тиску, пульсу й інших показників) за допомогою використання нових 
виробничих технологій і технологій бездротового зв'язку

Продажі

Застосування блокчейна (включення страхових послуг у комплексні програми, розроблені 
на основі технології блокчейн); смарт-контракти (контракти укладені за допомогою техно-
логій бездротового зв'язку); блокчейн-підключення до систем мікрострахування та/або вза-
ємного страхування; мобільні додатки для смартфонів на основі використання нових вироб-
ничих технологій

Врегулювання 
суперечок

Використання мобільних додатків для смартфонів для подачі заяви про настання страхо-
вого випадку, фото пошкоджень, фото документів і т. д.; створення історії врегулювання на 
основі технології блокчейн; технологічні онлайн-комунікації із суміжними ринками для під-
твердження страхових випадків; урегулювання страхових випадків із застосуванням цифро-
вих технологій

Документообіг
Захист особистої інформації за технологією блокчейн; створення профілю клієнта для 
подальших угод на технології блокчейн; переклад документообігу, у тому числі зі страху-
вальником, в електронну форму; віддалений доступ страхових агентів

Джерело: сформовано авторами
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матизація процесу виплат, технологія Blockchain, 
перетворення сайту страхової компанії на інстру-
мент для комунікацій та продажів. Відбувається 
перехід на здачу звітності в режимі оnline перед 
регулятором Нацкомфінпослуг і в перспективі 
Національним банком України.

Зауважено, що в умовах цифровізації еконо-
міки змінилися й потреби страхувальників, тому 
мета діяльності страхових компаній повинна бути 
спрямована на задоволення цих потреб. Сучасні 
клієнти страхових компаній стали більш вимогли-
вими: вони запитують більш детальну інформацію 
про страхові компанії і звикли, як і під час роботи 
з банками, очікувати оnline-послуги від страхових 
компаній.

Сьогодні страхові компанії знаходяться в актив-
ній фазі процесу цифрових трансформацій. Для 
його успішної реалізації провідну роль має взяти 
на себе блок ІТ, оскільки цифрова трансформація 
можлива лише за наявності потужної, ініціативної 
та ефективної ІТ-служби.

Блок ІТ може стати головним чинником та 
інструментом для вирішення завдань, що стоять 
сьогодні перед страховими компаніями, пов'язаних 
із переходом на цифрові технології. Для цього 
необхідний комплексний підхід до організації його 
діяльності.

Для ефективної організації діяльності блоку ІТ 
недостатньо прийняття розрізнених заходів реак-
тивного характеру. Розроблення цільової опера-
ційної моделі взаємодії між бізнес-підрозділами 
та ІТ-службою, що дає змогу сформувати гнучке 
інноваційне робоче середовище, вимагає комп-
лексного підходу. Стратегія діяльності та орга-
нізаційна структура блоку ІТ – це формування 
правильної організаційної структури та цільової 
операційної моделі блоку ІТ. Також слід зазначити 
про необхідність використання автоматизованих 
інформаційних системах для страхових компаній 
для більш ефективного впровадження змін; ство-
рення оптимальної ІТ-архітектури, що забезпечує 
розроблення ефективних рішень для підтримки 
бізнес-процесів страхової компанії.

Таким чином, здійснення реорганізації і моди-
фікації бізнес-процесів для інтеграції в них 
IT-інфраструктури дасть змогу збільшити швидкість 
господарських операцій, створити нові інформа-
ційні канали, спростити процедури впровадження і 
розроблення нових продуктів. Розвиток нових тех-
нологій, стрімке збільшення кількості користувачів 
Інтернету сигналізують страховому бізнесу про 
можливості для розширення клієнтської аудиторії і 
побудови нового каналу – онлайн-продажів.

Висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, у процесі дослідження визначено, 
що розвиток цифрового ринку все більше зале-
жить від упровадження нових технологій цифрової 
економіки, а основними напрямами цифровізації 

страхового ринку є інтернетизація, індивідуаліза-
ція і діджіталізація страхової діяльності. Все це, 
своєю чергою, спричиняє цифрову трансформа-
цію діяльності страхових компаній.

Процес цифрової трансформації сприятиме 
підвищенню ефективності та рентабельності стра-
хової діяльності шляхом розвитку внутрішнього 
ринку на базі конвергенції взаємного та комерцій-
ного страхування; економії часу та витрат; розро-
бленню та впровадженню нових страхових продук-
тів та послуг за допомогою соціалізації страхових 
відносин; упровадженню конкурентних переваг за 
допомогою інноваційних бізнес-моделей, продук-
тів та послуг, забезпечуваних технологією.
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TRANSFORMATION OF THE INSURANCE MARKET  
IN THE CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF DIGITAL TECHNOLOGIES

The digital transformation of the economy is a key development trend in the 21st century, which is accom-
panied by ever-increasing cyber-risk, which leads to financial losses, the destruction or deterioration of the 
reputation of business entities because of the failure of IT systems and information security systems. In these 
conditions, the sphere of insurance deserves more attention. The purpose of the work is to study the impact 
of digitalization on the insurance market and the digital transformation of insurance companies. In the course 
of the research it was established that the main areas of digitalization of the insurance market are: interneti-
zation (use of the Internet, new industrial technologies, wireless technologies and cloud technologies in the 
business processes of the insurance company: both with the external audience – insurers, and with employees 
and insurance agents), individualization (the development of an individual proposal for insurance (for tariffs, 
risks and other conditions) through the use of large databases, new production techno logos and technologies 
of wireless communication on the basis of obtaining the widest range of data on the insured (including the 
potential) and the object of insurance) and digitalization (use of digital technologies (digitization) in the internal 
and external business processes of the insurance company) of insurance activity, which indicates the process 
of digital conversion in Ukrainian insurance companies. In these conditions, the needs of policyholders have 
changed – they became more demanding and ask for more detailed information about insurance companies 
and are accustomed, as when working with banks to expect Online services from insurance companies, so the 
purpose of the activity of insurance companies should be aimed at satisfaction of these needs. Today, insur-
ance companies are in the active phase of the digital transformation process. For its successful realization, the 
IT department must take on the leading role, since digital transformation is possible only with the presence of 
a powerful, proactive and efficient IT service. The process of digital transformation will enhance the efficiency 
and profitability of insurance activities through the development of an internal market based on the conver-
gence of mutual and commercial insurance; saving time and expenses; development and introduction of new 
insurance products and services through the socialization of insurance relations; introduction of competitive 
advantages with the help of innovative business models, products and services provided by the technology.
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