
Tytuł
projektu/Proj
ect title

“Creating effective methods of automating,
optimizing and interpreting traditional actuarial
processes in insurance companies using
automated machine learning algorithms and
Explainable AI”

“Opracowanie skutecznych metod automatyzacji,
optymalizacji i interpretowalności tradycyjnych
procesów aktuarialnych w
firmach ubezpieczeniowych za pomocą algorytmów
automatycznego uczenia maszynowego i
wyjaśnialnej sztucznej inteligencji (Explainable AI)”

Cel
projektu/The
aim of the
project

The aim of the project is to create a significantly
improved ActuAI platform for the insurance
sector, which will allow to automate processes,
increase security and improve the solvency of
insurance companies by offering innovative
methods for:
a) valuation of insurance products
(communication and property),
b) prediction of the value of insurance claims,
c) analyses of the churn rate of insurance
policies.

Celem projektu jest stworzenie znacząco
ulepszonej platformy ActuAI dla sektora
ubezpieczeniowego, która pozwoli na
automatyzację procesów, zwiększenie
bezpieczeństwa oraz poprawę wypłacalności firm
ubezpieczeniowych oferując
innowacyjne metody dla:
a) wyceny produktów ubezpieczeniowych
(komunikacyjnych i majątkowych),
b) predykcji wysokości odszkodowań
ubezpieczeniowych,
c) analizy współczynnika rezygnacji klientów z polis
ubezpieczeniowych.

Efekty
projektu/
The planned
effect

The planned effect is to create artificial
intelligence algorithms that respond to specific
challenges of insurance mathematics.

Planowanym efektem jest stworzeniu algorytmów
sztucznej inteligencji odpowiadających na
specyficzne wyzwania matematyki



Algorithms will be made available through a
scalable, auditable and easy-to-use ActuAI
platform for employees of actuarial departments
in insurance and reinsurance companies. The
results of the project will be addressed primarily
to insurance companies operating in Poland and
Europe.

ubezpieczeniowej. Opracowane algorytmy zostaną
udostępnione za pośrednictwem skalowalnej,
audytowalnej i prostej w użyciu platformy
ActuAI, przeznaczonej dla pracowników działów
aktuarialnych w firmach ubezpieczeniowych i
reasekuracyjnych. Rezultaty projektu będą
skierowane przede wszystkim do firm
ubezpieczeniowych działających w Polsce i
Europie.

Program
wsparcia/
Name of
instrument

Operational Programme Smart Growth
2014–2020, Measure 1.1. “R&D projects of
enterprises “, Submeasure, 1.1.1. “Industrial
research and development works carried out by
enterprises”

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
2014-2020, Działanie 1.1 „Projekty B+R
przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania
przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez
przedsiębiorstwa”

Wartość
projektu/Proj
ect value

3 944 500,00 PLN

Wartość
dofinansowa
nia/EU
contribution

2 870 278,10 PLN

Okres
realizacji

01.12.2020 - 31.12.2023



projektu/
Implementati
on period


