
Sigorta Acentesi 
Dolandırıcılığı ile 
Mücadele

Suç önlemeyi günlük işlemlere dönüştürün



Sigorta dolandırıcılığı, endüstri için sürekli bir 
sorundur ve sahtekarlık iddialarından acentelerin 
kendileri tarafından oluşturulan dolandırıcılık ve 
komplolara veya suç ortağı poliçe sahipleriyle birlikte 
çalışmaya kadar birçok görünüm alabilir. Dolandırıcılık 
küçük olabilir, birkaç dolarlık bireysel ödeme tutarında 
olabilir veya milyonlarca dolar değerinde yüksek 
oranda planlanmış bir plan olabilir.

Sigorta dolandırıcılığının kesin miktarı dünya çapında 
bilinmemektedir, ancak RGA'nın 2017 küresel 
araştırması, tüm taleplerin %4'nün dolandırıcılık 
olduğunu göstermektedir.

Amerika Birleşik Devletleri 'ndeki Sigorta Bilgi Enstitüsü, 
mal / kaza sigortası endüstrisinin her yıl maruz kaldığı 
zararların ve zarar düzeltme giderlerinin yüzde 10'unu 
veya yaklaşık 30 milyar doları dolandırıcılığın 
oluşturduğunu bildirdi. Federal Araştırma Bürosu, hem 
özel hem de kamusal sağlık hizmeti dolandırıcılığının 
toplam sağlık harcamalarının yüzde üç ila 10'u veya 77 ila 
259 milyar dolar arasında bir yerde olduğunu söylüyor.

Giriş

Örnek Olay: Koordineli sigorta dolandırıcılığı büyük kayıplar anlamına gelir

Nisan 2019'da, ABD federal savcıları, tıbbi 
ekipman için gereksiz reçeteler, komisyonlar ve 
rüşvet için offshore çağrı merkezlerini kullanan bir 
sistemde Medicare'i dolandırmak için 24 kişiyi 
suçladı. Medicare alıcıları.

Sanıklar, "Medicare yararlanıcılarını hedefleyerek, 
doktorlara reçeteler için ödeme yaparak, 
komisyon ve rüşvet ödeyerek ve karşılığında 
ceplerini doldurabilmelerini sağlamak için bu 
reçeteleri DME şirketlerine satarak ABD sağlık 
sistemini sömürmek için ayrıntılı bir plan hazırladı", 
IRS özel Ajan Matthew Line o sırada söyledi.

Dolandırıcılık, CEO'ları, COO'ları ve ortakları da 
dahil olmak üzere beş tele tıp şirketinde en yüksek 
seviyelerdekiler de dahil olmak üzere 24 kişinin 
suçlandığını gördü; dayanıklı tıbbi ekipman 
şirketlerinin sahipleri ve üç lisanslı tıp uzmanı.

Karmaşık operasyonun bir parçası olarak, doktorlar 
yaşlı ve engelli hastalara gereksiz sırt, omuz, bilek 
ve dizliklerini reçete ettikleri ve hükümetin 
Medicare programını ücretlendirdikleri için geri 
tepti.

Bu örnek, ortaya çıkarılan en büyük örneklerden 
biri olsa da, birçok plan yüzbinlerce dolarlık. Daha 
yüksek primlerle karşı karşıya kalan sigortalılar 
sonuçta maliyetleri üstlenir.

Kaynak: Adalet Bakanlığı.
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Bu tanıtım belgesi, sigorta sağlayıcılarının, sigorta 
taleplerini tahsil etmek için mülkün dolandırıcılık 
taleplerinden veya mülk üzerindeki kasıtlı hasarlardan 
daha az dikkat çeken belirli bir sahtekarlık alanına 
odaklanmasına yardımcı olmak içindir ve bu, acentelerin 
kendileri tarafından gerçekleştirilen dolandırıcılıktır.

Pek çok farklı senaryonun ana hatlarını çiziyor ve 
sektördeki yaygınlıklarına dair gerçek hayattan örnekler 
veriyor. Dolandırıcılık, müşterileri ek primlerle 
dolandırmak veya sigorta şirketini başka şekillerde 
dolandırmak için tek başına çalışan sahte bir ajan 
olabilir veya acentelerin, personelin ve / veya 
müşterilerin kendilerini içeren bir komplo olabilir.

Bu planlarla mücadele etmek, sadece kanun ihlali 
yapanların yargılanmasını sağlamakla kalmayacak, aynı 
zamanda sigortacıların itibar kaybını önleyerek, alt 
sınırlarını ve müşteri güvenini artırmalarına yardımcı 
olabilir. Çoğu durumda, dolandırıcılık faaliyetlerini 
keşfetmek artan ihtiyatlılıktan kaynaklanırken, 
diğerlerinde içgüdülerinizi takip etmek basit bir mesele 
olabilir - şirketinizi binlerce çalıntı fondan kurtarabilir ve 
müşterilerinizin bekledikleri teminatı almalarını 
sağlayabilirsiniz.

Temsilciler, olgunlaşmış bağış veya ödenmiş poliçeler 
gibi ödeme kontrollerini, şubeye, evlerine veya hayali 
adreslere yanlış yönlendirerek fonların kötüye 
kullanılmasına neden olabilir.

Bu, temsilcinin şirket poliçe sahibinin kayıt adresini 
kendi adresi veya hayali bir adres olarak 
değiştirebileceği hesaplaşma kontrolü düzenleme 
tarihinden önce yapılır. Çek düzenlendikten sonra, 
adres önceki adrese geri döndürülür.

Sigortada acente dolandırıcılığı

Entrika: Hesap görme kontrollerini yanlış yönlendirmek
Senaryoyu tespit etmek ve önlemek

• Takas tarihlerinden önce adres değişikliklerini
oluşturan bir izleme raporu oluşturun. Ayrıca, önceki 
adrese bir değişiklik olup olmadığını araştırın.

• Ayrıca, adresin ilk orijinal adresten uzak bir konumda
olup olmadığını araştırın.

• İmzaları olası tutarsızlıklara karşı karşılaştırmak için
anlaşmanın imzalı belgelerini isteyin.

• Poliçe sahiplerine doğrulama çağrıları yapın.
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Bir acente primi alır ancak çeki sigorta şirketine 
havale etmez ve müşteriyi teminatsız bırakır.

Senaryoyu tespit etmek ve önlemek

• Süpervizörler veya özel bir müşteri hizmetleri
birimi, prim tahsilatının arkasındaki nedeni
doğrulamak için düzenli aramalar yapabilir. Çağrı,
hileli bir senaryoyu ortaya çıkarabilir.

• Kapsamda yapılan her değişiklik için müşteriyi
bilgilendiren otomatik metin mesajları veya
e-postalar gönderin. Müşterilerden değişiklikleri
kabul etmelerini / kabul etmelerini ve müşteri
tarafından kabul edilmeyen değişiklikleri takip
etmelerini isteyin.

• Müşterileri, daha sonra doldurulabilecek
boşlukları olan formları imzalamamaları
konusunda eğitin.

Entrika: Hayali alacaklılar
Bir temsilci veya katip, kaydın lehdarını hayali bir kişi 
olarak değiştirebilir ve daha sonra çekin düzenlenmesi için 
gerekli belgeleri sunabilir.

Senaryoyu tespit etmek ve önlemek

• Eklenen kişiye ödeme zamanı civarında müşteri
verilerinde bir değişiklik meydana geldiğinde
sonuçları vurgulayan mantıksal filtreler kullanarak
izleme raporları oluşturun.

• Çek yetkileri için sigortalıya elektronik onaylar (SMS,
e-posta) gönderin.

• Müşteri verileri değişikliklerini yalnızca merkez ofis
personeli için kullanılabilir bir seçenek haline getirin.
Temsilciler, yalnızca müşteri ve acente temsilcisi
tarafından imzalanmış bir formu gönderirken müşteri
verilerinde değişiklik talep edebilir.

Entrika: Cepte sigorta primleri

Örnek Olay: Temsilci sigorta 
primlerinin üstüne yatar

Eski bir lisanslı sigorta acentesi sahibi, 620.000 
dolardan fazla sigorta primini çaldığı iddiasıyla 
40'tan fazla suçlamayla karşı karşıya.

Blue Guard Insurance Group Inc.'in sahibi olan Orestes 
Valentin Rodriguez, Miami'deki bir ev sahipleri 
derneğini temsil eden bir mülk yönetim şirketinden 
sigorta primlerini cebe indirmekle ve derneğin 
sigortasını asla ödememekle suçlanıyor.

Toplamda, Rodriguez'in bu dolandırıcılık planında 
620.000 dolardan fazlasını çaldığı iddia edildi. 
Sigorta lisansı iptal edildi ve Florida'daki sigorta işinden 
kalıcı olarak men edildi. Eğer suçlu 
bulunursa, Rodriguez 25 yıla kadar hapis 
cezasına çarptırılabilir.

Kaynak: Insurance Journal
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Örnek Olay: Yüksek satış yapın, düşük 
sigorta planları satın alın

Müfettişler, lisanslı bir Miami sigorta acentesinin 
300'den fazla ev sahibi sigorta poliçesini ev 
sahiplerinin bilgisi veya rızası olmadan edindiği ve 
aktardığını ve poliçe prim farklarından yaklaşık 
476.000 doları cebe düşürdüğünü iddia ediyorlar.

Florida Finans Direktörü Jimmy Patronis'in yaptığı 
açıklamaya göre, RND Insurance Corporation'ın 
sahibi Claudia Odila Romoleroux, 307 ev sahibi 
poliçesi için sahtekarlıkla 877.000 $ 'dan fazla prim 
elde etmekle suçlanıyor.

Bu paranın bir kısmını, yetersiz teminatlı daha ucuz 
poliçeleri ödemek için kullanmakla suçlanıyor. 
Romoleroux suçlu bulunduğu takdirde 25 yıla kadar 
hapisle karşı karşıya kalır.

Kaynak: Insurance Journal

Entrika: Poliçeleri silme

Bir temsilci, müşteriye basılı bir politika 
sağladıktan sonra, müşterinin bilgisi 
olmadan sistemde bir politika silme işlemi 
gerçekleştirebilir.

Senaryoyu tespit etmek ve önlemek
• Poliçe sisteme girildikten kısa bir süre sonra

gerçekleşen iptal edilmiş politikaları vurgulayan
bir izleme raporu oluşturun.

• İptal edilen her poliçe için, temsilciyle doğrulama
kontrolleri yapın, temsilci bilgilerini müşteriyle
çapraz kontrol edin.

• Müşteri ve temsilci tarafından imzalanması
gereken, iptalin nedenini detaylandıran bir iptal
formuna sahip olun.

• İptal edilen tüm poliçeleri aylık olarak kontrol
edin. Temsilciye göre iptalleri gruplayın ve
normalde beklenen ortalamadan farklı olan
iptalleri arayın.

Entrika: Hayali ölüm
Bir temsilci, hayali bir ölüm sertifikası alabilir ve 
bir ölüm iddiası kontrolü talep edebilir. Temsilci, 
çeki alır ve bozdurur.

Senaryoyu tespit etmek ve önlemek

• Talep talebiyle birlikte resmi imzalı tıbbi belgeleri
isteyin.

• İddianın gerçekliğini doğrulamak için ölme
olasılığı bulunan kayıtları yetkililer tarafından
verilen resmi veri kayıtları ile çapraz kontrol edin.
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Örnek Olay: Sahte sorumluluk 
sigortası poliçesi satmak

Iowa'daki yetkililer geçtiğimiz günlerde, 
sigorta şirketiyle artık iş ilişkisi kalmamış olsa 
bile sahte sorumluluk sigortası poliçeleri 
satmak için bir acenteyi suçladı. Plan, poliçe 
sahibi bir hak talebinde bulunmaya çalıştıktan 
ve politikanın uydurma olduğunu öğrendikten 
sonra keşfedildi. Temsilcinin eyalette sigorta 
satması kalıcı olarak yasaklandı ve 
dolandırıcılık ve dolandırıcılık iddiası sunma 
suçlarından 15 yıla kadar hapis cezasına 
çarptırılabilir.

Kaynak: Ottumwa Courier

Entrika: False information 
Bir temsilci, yasadışı mali kazanç elde etmek için 
yanlış bilgi sunabilir. Örneğin, daha ucuz bir 
politika elde etmek için uygun olmayan bir 
doğum tarihi girmek.

Senaryoyu tespit etmek ve önlemek

• Mevcut müşteriler için yeni politika 
uygulamalarında, temsilci tarafından veri 
girişini müşterinin dosyasındaki mevcut 
bilgilerle veya kimlik doğrulama çözümleri 
aracılığıyla elde edilebilen bilgilerle çapraz 
kontrol edin. 

Entrika: Hayali poliçeler
Bir ikramiye teşvik planı mevcutsa, temsilci sahte 
müşteriler için hayali poliçeler oluşturarak satılan 
poliçe sayısını artırmaya çalışabilir. 

Senaryoyu tespit etmek ve önlemek

• Temsilcinin geçmiş faaliyetlerinden 
kaynaklanan aşırı veya olağandışı 
dalgalanmaları vurgulayan izleme raporları 
oluşturun.

• İş dışı günlerde sisteme girilen tüm poliçeleri 
analiz edin.

• Politikanın gerçekliğini doğrulamak için 
politikalarla ilgili ek bilgilerle örneği çapraz 
kontrol ederek olağandışı dalgalanmaların 
meydana geldiği dönemleri analiz edin.

• Poliçelere ekli eşlik eden belgeleri doğrulamak 
için yerinde ziyaretler gerçekleştirin.

• Poliçe sahiplerinin veri doğruluğunu 
doğrulamak için devlet yetkilileri tarafından 
verilen resmi konut kayıtlarını kontrol edin. 
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Örnek Olay: Hayali politikalardan 
cebe indirilen primler

Kaliforniya'nın Fresno kentinde, 34 yaşındaki 
lisanssız sigorta acentesi Marlene Pineda, büyük 
hırsızlık için hiçbir yarışma iddiasında 
bulunmadıktan sonra 95 gün hapis ve beş yıl 
gözetim altında tutuldu.

California Sigorta Departmanı Soruşturma 
Bölümü tarafından alınan bir tüketici şikayeti, 
Pineda'nın bir müşteriden 1.107 dolar sigorta 
primi çaldığı iddia edildi.

Araştırmacılar, Pineda'nın sekiz tüketiciye daha 
ticari ve otomobil poliçeleri sattığını, sigorta 
uygulamaları hakkındaki bilgilerini yanlış 
sunduğunu ve prim fonlarını kendi kullanımı için 
kötüye kullandığını keşfetti. Tüm kurbanlardan 
çalınan toplam miktar 28.707.12 $ idi.

Kaynak: California Sigorta Şubesi

Entrika: Primleri Cebe Atmak
Temsilci, sisteme poliçe detaylarını girmeden ve 
müşteriye kurgusal bir poliçe sunmadan primi 
tutar.

Senaryoyu tespit etmek ve önlemek

• Sıralı poliçe numaralarındaki boşluklar için 
temsilciler tarafından yayınlanan politikaları 
kontrol edin.

• Müşterileri (Sıralı Politika Numarası, barkod) 
dahil olmak üzere resmi politika ayrıntıları 
hakkında eğitin.

• Müşterileri boş bölümleri olan basılı poliçeleri 
kabul etmemeleri konusunda eğitin. 

Entrika: Kaydırma
Kaydırma, sigortalının bilgisi olmadan 
sigorta poliçesine ek teminat dahil etmek 
için kullanılan terimdir.

Senaryoyu tespit etmek ve önlemek

• Mevcut sigorta kapsamının diğer sigorta 
ürünleriyle aynı gün tüketiciyle ne zaman 
bağlantılı olduğunu belirlemek için analitik 
raporları kullanın.

• Müşterinin profilinin sigorta ürünü türüne 
uymadığı durumları bulmak için anormallik 
algılama ve yapay zeka gibi teknolojileri kullanın.

• Ek sigorta teminatında belirtilen saat ve tarihin 
mevcut sigorta ile tutarlı olup olmadığını kontrol 
edin.

• Mevcut olandan farklı olan her ek sigorta 
kapsamı ürünü için müşterinin imza rızası 
gereklidir. 
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Entrika: Çarpıtma
Bir temsilci, olumsuz taraf hakkındaki gerçeği 
"çarpıtarak" müşteriyi politikalarını vaktinden önce 
değiştirmeye teşvik edebilir. Bu, hastalığı, 
yaralanması veya başka bir tıbbi durumu olan poliçe 
sahibini olumsuz etkileyebilir.

Senaryoyu tespit etmek ve önlemek

• Müşterilerin, ekstra teminat ve ücretler dahil 
olmak üzere herhangi bir poliçe değişikliğini 
imzalamasını zorunlu kılın 

Entrika: Değersiz yatırımlar
Müşteriler, hasta veya ölümcül hastalar için alınan hayat 
poliçeleri gibi sigorta benzeri araçlara yatırım yapmaya teşvik 
edilebilir. (ör. Viatical yatırımlar veya senetler.)

Senaryoyu tespit etmek ve önlemek

• Yatırımcılar, satıcının gerçekten ölümcül bir hasta 
olduğundan emin olmak için satıcının tıbbi kayıtlarının 
incelenmesini isteyeceklerdir. Doktorların kayıtları ve 
aktüeryal çizelgeleri gözden geçirmesini sağlayın.

• Sahte senetler bazen hayali şirketler adına düzenlenir; 
bu bağlamda, dokümantasyon geçerli resmi kayıtlarla 
çapraz kontrol edilmelidir.
 

Entrika: Haksız Komisyon
Dürüst olmayan temsilciler, insanları mevcut yaşam 
sigortaları uygun olsa bile "daha iyi" bir poliçe satın 
almak için mevcut tüm yaşam poliçelerinin yerleşik 
değerini kullanmaya ikna edebilir. Temsilci bir 
komisyon alır, ancak poliçe sahibi poliçe içeriğini tam 
anlamaz.

Senaryoyu tespit etmek ve önlemek

• Müşterilerin bilinçli kararlar verebilmesi için bir 
temsilcinin poliçeleri karşılaştırmalarını içeren bir 
açıklama beyanı sağlamasını zorunlu kılın

• Temsilci ve başvuru sahibinin, değişikliğin 
nedenini içeren bir formu imzalamasını isteyin

• Çok sayıda değiştirilmiş poliçeye sahip 
temsilciler / ofisler için izleme raporlarını inceleyin 

Örnek Olay: Aracılar Hayali alıcılara poliçe düzenliyor

Örneğin, New York yetkilileri ve FBI, yabancıların 
sahip olduğu hayat sigortası veya STOLI'yi içeren 100 
milyon dolarlık bir dolandırıcılık planıyla üç sigorta 
acentesini suçladı. Yabancı kaynaklı hayat sigortası 
(STOLI) düzenlemelerinde, onu üçüncü şahıs bir 
yatırımcıya satmak amacıyla bir poliçe satın alınır - 
sigortalı kişilerle hiçbir ilişki yoktur. Birçok sigorta 
şirketi uygulamaya izin vermiyor ve bazı eyaletler 
bunu yasakladı.

Temsilciler, poliçelerin gerçek sahipleri üçüncü şahıs 
yatırımcılar ve finansörler olduğunda, büyük sigorta 
şirketlerini dolandırarak saman alıcılarına hayat 
sigortası poliçeleri düzenlemeye çalışmakla 
suçlandılar. Temsilciler, 2014 yılında 6-12 yıl arasında 
değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Kaynak: Forbes
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Örnek Olay: Sigorta şirketlerini 
dolandırmak için organize plan

Dokuz kişi ve işletme sahibi, sigorta şirketlerini 
dolandırıcılık amaçlı sigorta taleplerinde 600.000 $ 
'dan fazla dolandırmak için büyük ölçekli organize 
bir programda suçlanıyor.

Ortak dolandırıcılık soruşturması, birkaç sigorta 
şirketinin yetkililere Güney Florida ve Tampa 
bölgelerindeki sahte konut sigortası iddialarını 
bildirmesinin ardından başlatıldı. Dedektifler, 
Barbara Maria Gonzalez'e ait bir halka açık 
ayarlama şirketi olan Rubicon Group'un organize 
dolandırıcılık ve büyük hırsızlık işlediğine inanıyor.

DFS, Gonzalez'in su azaltma ve restorasyon 
şirketleri, sigorta acenteleri ve acenteleri, 
değerleme uzmanları ve istekli ev sahipleri de dahil 
olmak üzere sahtekarlığı işlemek için vicdansız 
Florida şirketlerinin hizmetlerinden yararlandığı 
iddia edildi. Soruşturma devam ediyor ve devam 
ediyor ve programa katıldığı belirlenen 26 ev 
sahibi de dahil olmak üzere daha fazla tutuklama 
bekleniyor. Ayrıca komplo suçlamalarıyla karşı 
karşıya kalacaklar ve 30 yıla kadar hapis cezasına 
çarptırılabilecekler.

Kaynak: Florida Finansal Hizmetler Departmanı

• Fiziksel belgeleri kontrol ederek sözleşmeyi veya 
işlemi yetkilendirmek için başka bir departmandan 
başka bir kişiyi ekleyin.

• Yetkilendirenlerin sık sık personel rotasyonlarını 
gerçekleştirin. 

Entrika: İç komplo
Temsilci ve diğer personel arasında gizli anlaşma olduğunda iç kontrolleri aşmaya yönelik 
hileli çabalar. Parola paylaşımı ve zayıf BT kontrolleri bu soruna katkıda bulunabilir.

Senaryoyu tespit etmek ve önlemek

• Yetkisiz erişim, zayıf parolalar vb. İçin düzenli BT 
denetimleri gerçekleştirin.

• Ödeme alıcılarının kişisel bilgilerinin temsilciler 
veya çalışanlar ile aynı olduğu durumları arayan 
izleme raporları çalıştırın. 
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Etkili arka plan kontrolleri yapın

Aşağıdakileri kullanmak dahil olmak üzere her yeni 
temsilci veya bağlı kuruluşta geçmiş kontrolleri 
gerçekleştirin:
• Olası ödenmemiş kredileri belirlemek için Kredi 

Kayıt Kontrolleri

• Kara / Yüksek Risk Listeleri Önceki yanlış iddiaları 
ve tespit edilen sahtekarlık girişimlerini 
tanımlamak için kontrol eder.

• Olası riskli kişileri belirlemek için Adli Sicil Kaydı 
Kontrolleri 

Periyodik yerinde acente ofisi ziyaretleri ve doğrulama 
gerçekleştirin
• Sık ziyaretler, kontrol algısını ve etik davranış 

bilincini artırır

• Standartları korumaya odaklanan sık eğitim 
programları yürütün

• Risk tabanlı bir yaklaşım için veri ve işlemlerin 
çevrimiçi doğrulamalarını otomatikleştirin 

Tanımlamak için veri doğruluğu doğrulaması yapın

• Çift veri girişi veya boş bırakılanlar

• Belirli bir giriş için olağan formatın dışında 
kalan veriler (Örnek: Kimlik - Harf, Sayı, Sayı, 
Sayı, Sayı ve Harf)

• Gerekli sayıda karakter içermeyen veriler

• Sıralı karakterleri takip eden veriler
Örnek: 123456789)

• Tekrarlanan karakterleri takip eden veriler
(Örnek: 111111111) 

Temsilci dolandırıcılığını 
önlemek için ek önlemler
Sigorta şirketleri, acentelerin veya paydaşların 
dolandırıcılık faaliyetleri yürütebileceklerinin farkında 
olduklarını ve bu alanları aktif olarak araştırdıklarını 
göstererek tüketici ve hissedar güvenini sağlamak 
isterler. Yukarıdaki tavsiyelere ek olarak, şirketlerin 
durum tespiti gösterebilmeleri için birkaç ek yol 
vardır:

Örnek Olay: Sigorta Komiseri, kişisel 
kazanç için 2 milyon dolarlık bir planla 
suçlandı

Georgia Sigorta ve Yangın Güvenliği Komiseri, kiralık 
bir mülk, kredi kartı borcu ve vergileri ödemek için 2 
milyon dolarlık bir planla suçlandı. ABD Savcısı, Jim 
Beck'in sigorta sektöründeki deneyimini en az 2 
milyon dolarlık sigorta şirketlerini dolandırmak için 
sahte şirketler oluşturmak için kullanmakla 
suçlandığını söyledi. Beck, sahte faturalar yapmak ve 
kendisine verilen parayı diğer şirketler aracılığıyla 
yeniden yönlendirmek için paravan şirketler 
kurmakla suçlandı.

Paravan şirketler, sahte faturalar kullanarak sigorta 
şirketlerinden aldıkları ev teftişleri ve su hasarının 
hafifletilmesi için para aldı.

Kaynak: 11alive.com
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sağlamak için yaptırım listeleri dahil olmak üzere çeşitli 
kaynaklardan gelen verileri kullanır. Çözüm ayrıca bir 
kuruluşun müşteri tabanını periyodik olarak inceler ve 
faaliyetlerine ve üçüncü taraf verilerine göre risk düzeyini 
günceller. 

Yapılandırılabilir: Alessa ile kuruluşlar ihtiyaç duydukları 
işlevselliği veya eksiksiz çözümü seçebilirler. İzin tabanlı 
işlevsellik, farklı kullanıcıların yalnızca sorumluluklarını 
yerine getirmek için ihtiyaç duydukları bilgilere erişmesine 
olanak tanır ve veriler, düzenlemelere uygunluk 
sağlanarak bulutta veya şirket içinde tutulabilir.

Veri yönetimi: Alessa, ERP'ler, ısmarlama uygulamalar ve 
temel iş sistemleri dahil olmak üzere herhangi bir 
platformdan verilere erişir. Veriler daha sonra temizlenir 
ve doğruluğunu artırmak için bir araya getirilir ve büyük 
resim içgörülerini ortaya çıkarmak için çapraz referans 
alınır. Daha iyi veri, daha iyi içgörüler demektir.

Metrikler ve Öngörüler: Alessa, temel ölçümleri izleyen 
ve uyumluluk personelinin uyarıları derinlemesine 
incelemesine olanak tanıyan yapılandırılabilir gösterge 
tabloları sunar. Gelişmiş analitik, kapsamlı bilgi ve 
içgörülere dayalı olarak sağlam karar alma ve eylemlerin 
alınmasına olanak tanır.

Alessa hakkında daha fazla bilgi edinmek, kuruluşunuzun 
dolandırıcılık ve diğer mali suç türleriyle savaşmasına 
yardımcı olabilir, www.alessa.caseware.com adresindeki 
web sitemizi ziyaret edin.

Sonuç
Sigorta acentesi dolandırıcılığı, sigorta şirketinizin genel 
riskinin küçük bir parçası olabilir - ancak yine de durum 
tespiti ve acentelerin hileli davranmasını zorlaştıran bir 
ortam gerektirir. CaseWare RCM, acenteler ve diğer 
sigorta şirketi personeli ile işlemleri ve devam eden 
işleri taramaya yardımcı olmak için Alessa adlı bir çözüm 
sunar.

İşlem izleme ve tarama: Alessa, ödeme öncesinde 
potansiyel olarak hileli sigorta taleplerini tanımlama 
olanağı sunar. Bu durumlarda, hasar yönetim sistemi, 
talep işlemlerini Alessa'ya gönderir. Alessa daha sonra 
anormallik tespit motorunu kullanarak onları inceler ve 
özniteliklerine göre işlemi puanlar. İşlemin yüksek riskli 
olduğu kabul edilirse, hasar yönetim sistemine bir mesaj 
döndürülür, durum "Soruşturmada" olarak güncellenir 
ve uygun kişiye / kişilere bir uyarı gönderilir. 
İncelemeden sonra talebin reddedilmesine karar 
verilirse, platform durumu "Reddedildi" olarak 
güncellemek için yeni bir mesaj gönderir.

İnceleme Araçları: Alessa, süreçleri ve incelemeleri 
yönlendirmek için dinamik iş akışları sunar. Kurumsal 
arama yetenekleri, dahili ve harici kaynaklarda verilerin 
kolayca aranmasına izin verirken, vaka yönetimi 
araştırmalar, uyumluluk ve karar verme için işbirliğine 
dayalı bir yaklaşım sunar.

Risk Puanlaması:Alessa, işlemlerle ilgili risklerin veya bir 
kişi veya işletmeyle iş yapmanın bir değerlendirmesini
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150 Isabella Street, Suite 800, 
Ottawa, ON K1S 1V7, Canada

1-844-265-2508

alessa@caseware.com

www.alessa.com

CaseWare RCM Hakkında
CaseWare RCM Inc., bir finansal suç tespiti, önleme ve yönetim çözümü olan Alessa'nın üreticisidir. 
Bankacılık, sigorta, FinTech, oyun, üretim, perakende ve daha fazlasında 20'den fazla ülkede 
konuşlandırmalarla Alessa, kuruluşların yüksek riskli faaliyetleri belirlemesi ve uyumluluk konusunda bir 
adım önde olması gereken tek platformdur. Alessa'nın kuruluşunuzun uyumluluğu sağlamasına, karmaşık 
dolandırıcılık planlarını tespit etmesine ve israfı, kötüye kullanımı ve kötüye kullanımı önlemesine nasıl 
yardımcı olabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.alessa.com adresinde bizi ziyaret edin.

Alessa hakkında daha fazla bilgi edinmek veya  bilgi 
almak için 

kagan.demirdoven@med-idea.com.tr 
adresinden bize ulaşın.




