
BankID-dagen 2018

RASKERE, BILLIGERE OG 
BEDRE MED E-SIGNERING
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og: HJELPE VÅRE KUNDER 
NÅR NOE SKJER

Vår plikt:

Hvorfor 
eksisterer

If?

Rolig, vi hjelper deg

SIKRE AT VÅRE KUNDER 
ER RIKTIG FORSIKRET



VI MÅ STADIG ETTERLEVE NYE LOVKRAV OG BRANSJENORMER
Bakgrunn

Et utvalg av pågående prosjekter grunnet nye lovkrav og bransjenormer i If:

• GDPR, EU-direktiv om behandling av persondata

• Ny trafikkforsikringsavgift (tidligere veiavgift)

• Oppgraderte løsninger fra trafikkforsikringsforeningen

• Insurance Distribution Directive, EU-direktiv om forsikringsformidling
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BILKANALEN HAR OVER 1000 AVTALER MED BILGRUPPERINGER OG -FORHANDLERE
Utfordring
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Nordiske merkeforsikringsavtaler

NORSKE Merkeforsikringsavtaler

FORHANDLERAVTALER 

ANDRE EKSTERNE PARTNERE



FORRESTEN, HUSK AT ALT SKAL SIGNERES INNEN 1. APRIL
Utfordring

Ny avtaler skal ta hensyn til:

• Nye lovkrav, herunder GDPR og IDD

• Nye produkter, f.eks. Fri start
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Samtidig skal vi sørge for at:

• Forhandlere innfrir krav stilt av Forskrift om forsikringsformidling

• Oppdaterer informasjon om daglig leder og kontaktperson

• Vi har strukturert data om alle avtalevariasjonene

• Avtaleforvaltningen forenkles (nye forhandlere, oppdatering av avtaler 
etc.)



UTFORDRINGEN MÅ LØSES AV BILKANALEN ALENE SAMMEN MED KONSERNJURIDISK
Utfordring

Begrensede ressurser

• På grunn av arbeid med andre lovkrav i andre deler av organisasjonen 
må utfordringer løses med svært begrensede IT-ressurser

• Vi har god tilgang til bistand fra konsernjuridisk avdeling, men de har 
ikke erfaring med e-signering
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VI TOK KONTAKT MED EN REKKE LEVERANDØRER AV E-SIGNERINGSLØSNIGNER
Løsning

Deler av kravspesifikasjon, funksjonelle krav:

• Støtte for BankID som minimum + evt andre godkjente signeringsmetoder

• Støtte for 3-4 varianter av avtaler. Avtalene vil ha opptil 4-5 vedlegg som 
avviker mellom de forskjellige avtalevariantene som bør legges til 
automatisk

• Vi bør kunne signere avtale og vedlegg i samme operasjon

• Vi må kunne holde oversikt over hvem som har signert og ikke, og kunne 
gjøre oppfølging på dette
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VI TOK KONTAKT MED EN REKKE LEVERANDØRER AV E-SIGNERINGSLØSNIGNER
Løsning

Deler av kravspesifikasjon, ikke-funksjonelle krav:

• Leverandør må ha tilgjengelig utviklingskapasitet frem til 1. april

• Vi må kunne migrere ut vårt datasett med signerte dokumenter og kunne 
kontrollere disse i etterkant (unngå effekt med lock-in)

• På sikt forventer vi et API tilgjengelig for å kunne integrere bedre i vår 
egen portalløsning
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…OG VALGTE VERIFIED SOM PARTNER
Løsning
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LØSNINGEN BLE STYKKET OPP I TRE FOR Å INNFRI KRAVSPESIFIKASJON
Løsning
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- Vi sendte rådata om alle 
1000 forhandlere til Verified

- Verified utviklet et 
webskjema som hentet inn 
data fra BRREG og fra daglig 
leder for å validere og 
eventuelt oppdatere data

- Basert på informasjon hentet 
fra rådataen og webskjema 
ble ny avtale produsert og 
klargjort for signering



EN LØSNING SOM IVARETAR VÅRE BEHOV I DAG OG I FREMTIDEN
Resultat
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- Verified leverte all 
funksjonalitet som hyllevare

- Tilpasset løsning levert på 
under tre uker

- Omkring 2/3 signert i løpet 
av to uker

- Langt enklere og mindre 
tidkrevende prosess enn 
tradisjonelle signeringsløsninger

- Vi har langt bedre kontroll 
over avtaler med strukturert 
data for alle partnere

- Rigget for eventuelle nye 
lovkrav




