
 

 
APLICACIONS PRÀCTIQUES DE TÈCNIQUES DE ADVANCED 
ANALYTICS 
 
Barcelona 12 de novembre de 2019, de 9:30 hores a 14:00 hores. 
 
 
PONENTS: 
 
Sr. Manuel De la Rosa, actuari, Sales and Practice Leader, de Willis Towers Watson 
Sra. María Jesús Guitard, actuaria, Consultora, de Willis Towers Watson. 
Sr. Eduard Antolín, Director de l'Àrea Tècnica d'Automòbils i Particulars, d’Alllianz. 
Sr. Stefano Saini, Director de Bussines Analytics, d'Allianz. 
 
 
DATA I LLOC DE CELEBRACIÓ:  
 
Data: Dimarts 12 de novembre de 2019, de 9:30 hores a 14:00 hores. 
Lloc de celebració: Auditori d’ALLIANZ, Carrer Tarragona, 109, de Barcelona. 
 
 
MATRÍCULA i INSCRIPCIONS: 
 
Membres Titulars del Col·legi d'Actuaris de Catalunya i treballadors de Membres Protectors del Col·legi 
d'Actuaris de Catalunya: 250 euros (+ IVA). 
Resta Assistents: 375 euros (+ IVA). 
 
Inscripcions a través de www.actuaris.org o a través de la Secretaria del Col·legi d'Actuaris: 
actuaris@actuaris.org 
 
 
PRESENTACIÓ: 
 
Per competir amb èxit, les entitats asseguradores han de disposar d'una bona estratègia de gestió de 
dades, a més de les capacitats analítiques i tecnològiques per explotar el seu immens valor. 

Les entitats d'assegurances poden gestionar les seves dades mitjançant tècniques advanced analytics per 
conèixer i predir el comportament dels seus clients, per a l'estratègia de determinació de les tarifes 
(pricing), per a la gestió de la subscripció d'assegurances (underwriting analytics), i la gestió de sinistres i 
del frau (claims analytics), entre d'altres utilitats. 

A la Jornada s'analitzarà el valor que aporten les tècniques d’ advanced analytics en la gestió de les 
assegurances no vida. 

També es veuran les algunes aplicacions pràctiques de les tècniques d’ advanced analytics en la 
subscripció d'assegurances no vida , gestió de sinistres i en el control del frau. 

La Jornada ha estat organitzada en col·laboració amb Willis Towers Watson, uns dels millors especialistes 
en aquesta matèria en el nostre mercat. 

Comptarem també amb les aportacions d'Allianz, que ens parlarà de les seves experiències en l'aplicació 
de les tècniques d’ advanced analytics en la seva entitat. 

 
CPD: La jornada computarà 4,5 hores a l'efecte del Programa de Formació Contínua (CPD) del Col·legi 
d'Actuaris de Catalunya. 
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DESENVOLUPAMENT DE LA JORNADA: 
 
09:30h - 09:35h Benvinguda als assistents a la Jornada. A càrrec del Sr. Xavier Plana, partner de 

Triple A Risk Finance Spain i vicepresident del Col·legi d'Actuaris de Catalunya. 

09:35h - 10:15h Aportacions de les tècniques d' Advanced Analytics a la cadena de valor de les 
entitats asseguradores, a càrrec del Sr. Manuel de la Rosa. 

10:15h - 11:00h Aplicacions pràctiques de les tècniques d’ Advanced Analytics per al control del 
frau, de la gestió dels sinistres i de la subscripció d'assegurances, d'una entitat 
d'assegurances generals, a càrrec de la Sra. María Jesús Guitard. 

11:00h - 11:30h Pausa per cafè. 

11:30h - 12:30h Continuació d'Aplicacions pràctiques de les tècniques d' Advanced Analytics per 
al control del frau, de la gestió dels sinistres i de la subscripció d'assegurances, 
d'una entitat d'assegurances generals, a càrrec de la Sra. María Jesús Guitard. 

12:30h - 13:30h Experiència d'Allianz en l'aplicació de tècniques d' Advanced Analytics, a càrrec 
de Sr. Eduard Antolín i Sr. Stefano Saini. 

13:30h - 14:00h Torn obert de paraules. 

14:00h Cloenda de la Jornada. 

 

 

 

Amb la col·laboració de 

 

 

 


