
Sigorta Suistimal
Tespiti ve Önlenmesi



Basit ve Uygun Maliyetli Suistimal 
Önleme

Sigorta dolandırıcılığı küresel bir sorundur.

ABD'de sağlık dışı sigorta suistimalinin sigortacılara 
yılda 40 milyar dolardan fazla mal olduğu tahmin 
ediliyor, bu da Amerikan aileleri için yıllık 400 ila 700 
dolar arasında bir prim artışı anlamına geliyor. Aynı 
zamanda Dünya Sağlık Örgütü, suistimal ve 
yolsuzluğun sağlık sigortası şirketlerine yılda yaklaşık 
260 milyar dolara mal olduğunu tahmin ederken, bir 
Avrupa araştırması, yıllık küresel sağlık harcamalarının 
yüzde 5.59'unun suistimal, hatalar veya yolsuzluk 
nedeniyle kaybedildiğini ortaya koydu.

Sahtekarlık tespit ve önleme programlarını geliştirmek 
isteyen sigortacılar için Alessa, mevcut BT 
sistemleriyle entegre olan, tüm verileri inceleyen ve 
hasar işleme programlarının bütünsel bir görünümünü 
sağlayan bir çözümdür. Çözümün faydaları şunları 
içerir:

Politika dışı iddiaları reddedin: Her talebi / işlemi 
inceleyin ve daha fazla araştırılması gereken politika 
dışı iddialar için uyarılar alın.

Karmaşık suistimal planlarını durdurun: Tespit 
edilmesi zor suistimal planlarını durdurmak için makine 
öğrenimini ve yapay zekayı kullanın.

Yalnızca saygın satıcıları / sağlayıcıları kullanın: 
Uyumluluğu sağlamak için satıcıları ve sağlayıcıları 
düzenli olarak inceleyin ve puanlayın.

Yasalara etkin bir şekilde uyun: Düzenleyicilere, 
dolandırıcılığın önlenmesinin işletmenizin temel bir 
yönü olduğunu gösterin.

Kârlılığı artırın ve primleri düşük tutun: Müşteri 
memnuniyetini artırmak ve dolandırıcılıktan 
kaynaklanan gelir kaçağını azaltmak için geçerli 
talepleri hızla onaylayın.

Kârlılığı artırın ve primleri düşük tutun: Müşteri 
memnuniyetini artırmak ve dolandırıcılıktan 
kaynaklanan gelir kaçağını azaltmak için geçerli 
talepleri hızla onaylayın.

2



Yetenekler
Taleplerin Gerçek Zamanlı veya 
Periyodik Takibi
Taleplerin ve işlemlerin izlenmesi gerçek zamanlı, 
periyodik olarak veya belirli olaylarla yapılabilir. 
Görevler, belirli analizleri yürütür ve sonuçlara 
dayanarak, daha fazla araştırma ve iyileştirme için 
ilgili uyarıları oluşturur.

Satıcı ve Sağlayıcı Yönetimi
Alessa, sigortacıların politikalara uymalarını sağlamak 
için satıcıları ve sağlayıcıları listelere göre düzenli 
olarak incelemesine izin verir. Risk puanlama, 
kuruluşların yüksek riskli üçüncü şahısları ve daha 
fazla araştırma gerektiren işletmeleri belirlemelerine 
olanak tanır.

Kural Tabanlı Analitik
Alessa, organizasyonların, dahili kontrollere uyumu 
sağlamak için farklı türlerde uyması gerektiğini iddia 
eden kurallar oluşturmasına izin veren 
yapılandırılabilir bir kural motoruna sahiptir.

Soruşturma Araçları
Alessa, süreçleri ve incelemeleri yönlendirmek için 
dinamik iş akışları sunar. Kurumsal arama 
yetenekleri, dahili ve harici kaynaklardaki verilerin 
kolay analizine izin verirken, vaka yönetimi 
araştırmalar, uyumluluk ve karar verme için 
işbirliğine dayalı bir yaklaşım sunar.

Ölçeklenebilir, Bulut Tabanlı 
Çözüm
Alessa, işletme genelinde milyonlarca talep ve işlemi 
taramak için tasarlanmıştır. Tek bir alanla başlayın 
ve çözüm sahtekarlığı azaltıp karlılığı artırdıkça 
büyüyün.

Makine Öğrenimi ve AI
Anormallik algılama, makine öğrenimi ve diğer AI 
tabanlı teknikler, kuruluşların karlılığını azaltan 
planları tespit etmek için dolandırıcılık modelleri 
oluşturmak için kullanılır.

Bu modeller, suistimal yönetimi programlarının 
güncelliğini yitirmesini önlemek için ticari işlem 
geçmişi ve vaka yönetimi eylemleri kullanılarak 
sürekli olarak eğitilir.
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Satıcı Programında Milyonlarca 
Ödemelik Suistimali Durdurmak
Queensland Health'in, çalışanlarından biri 
pozisyonunu kendi adına kayıtlı bir şirkete 16,7 
milyon dolarlık ödeme yetkisi vermek ve ilişkiyi 
gizlemek için departmanın satıcı ana veritabanını elle 
kaydederek değiştirmek için kullandıktan sonra bütçe 
kontrollerindeki eksiklikleri gidermesi gerekiyordu.

Kuruluş, satıcı veritabanındaki şüpheli girişlerin 
günlük olarak tespit edilmesini sağlayan bir veri 
eşleştirme süreci oluşturmak için Alessa'ya başvurdu.

İş gününün sonunda, satıcı ayrıntıları tabloları 
(Avustralya İşletme Numaraları (ABN'ler) ve Mal ve 
Hizmet Vergisi (GST) durumları gibi) bilgi yönetim 
sisteminden alınır ve resmi kayıtlarla karşılaştırılır.

Ortaya çıkan çözüm, yalnızca iş numaralarını kontrol 
etmekle kalmaz, aynı zamanda yinelenen satıcılar, 
eski satıcılar için günlük kontroller ve verimsiz 
programlar ve suistimal planlarında yaygın olan satıcı 
durumlarında ve banka hesaplarında birden çok 
değişiklik gerçekleştirir.

Kârlılığı Artırmak - 
Alessa Başarı Hikayeleri

Tüm Taleplerin İzlenmesiyle 
Ölçülebilir Tasarruflar
Ulusal Sigorta Kurulu (NIB), Bahamalar 
Topluluğu'ndaki sosyal güvenlik programını 
yönetmekten sorumludur. Birincil misyonu, hastalık, 
malullük, annelik, emeklilik, ölüm, endüstriyel 
yaralanma / hastalık ve istem dışı gelir kaybı gibi 
durumlarda gelir ikamesi sağlamaktır.

NIB, Alessa ile izlenmek üzere 16 kilit kontrolün 
seçildiği bir ilk test yapmaya karar verdi. Süreç, 
ölçülebilir tasarruflarda yüzde 1.000'in üzerinde 
potansiyel bir yatırım getirisi gösterdi.

Maliyet / fayda analizine ve çekici bir değer önerisine 
dayanarak, NIB yönetim ekibi, sigorta sürecinin kritik 
aşamalarında 50'den fazla kontrolün (kayıt, uygunluk 
değerlendirmesi, talepler, hüküm ve ödeme dahil) 
sürekli olarak yapıldığı Alessa ile devam etmeye karar 
verdi. izlendi.

Çözüm, tüm istisnaların anında bildirilmesini 
sağlayarak NIB'nin proaktif olan sağlam bir istisna 
yönetim sistemine sahip olmasını sağlar. Artık NIB, 
günlük operasyonlarında hedeflerine ulaşmalarına 
yardımcı olacak ilgili konulara odaklanabilir.
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Şüpheli Tazminat Ödemelerini 
Durdurma
Sagicor Financial'ın şüpheli veya hileli iddiaların yanı 
sıra politikalara uymayan iddiaları belirlemesi 
gerekiyordu. Bu girişimler, kuruluşun operasyonlarını 
iyileştirmesine ve potansiyel gelir sızıntısını 
önlemesine yardımcı olmak için kritik öneme sahipti.

Alessa'yı kullanmadan önce Sagicor'un kullanabileceği 
kaynaklar ve araçlar, taleplerin ve ilgili işlemlerin 
yalnızca % 1'ini analiz edebiliyordu. Sonuç olarak, bilgi 
raporları, iş sürecindeki ilgili tüm anormallikleri 
detaylandıracak kadar kapsamlı değildi.

Alessa ile şirket artık tüm talep ve işlemlerin% 
100'ünü izleyebiliyor ve hataları, olası fazla ödemeleri, 
mükerrer ödemeleri, anormallikleri ve diğer kontrol 
ihlallerini tespit eden analitik tarafından oluşturulan 
istisnalara odaklanabiliyor.

Sagicor ekibi ayrıca, şirketin risklerin önünde 
kalmasına ve müşterilerine sağladığı faydaları artırma 
geleneğini sürdürmesine olanak tanıyan yeni 
kontroller uygulama becerisine de sahiptir.
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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.caseware.com/alessa adresinde bizi ziyaret 
edin.

Alessa, a CaseWare RCM product

150 Isabella St., Suite 800

Ottawa, ON K1S 1V7

+1 844-265-2508

rcmsupport@caseware.com

www.caseware.com/alessa

Alessa hakkında daha fazla bilgi edinmek veya  bilgi 
almak için 

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




