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Santrauka. Nagrinėjama apgavysčių aptikimo problema draudimo dalykinėje srityje. Išanalizuota susijusi literatūra apie 
eksperimentinius ir teorinius darbus, atliekamus nagrinėjamoje srityje. Aprašyti egzistuojantys metodai, kuriais grindžiamas 
apgavysčių aptikimas, ir išanalizuoti jų pagrindiniai trūkumai. Nustatyta, kad efektyviausia apsauga pasiekiama naudojant 
duomenų gavybos technologijas ir taisyklėmis grįstą metodą. Pasirinktas taisyklėmis grįstas metodas buvo patobulintas ir 
pasiūlytas apgavysčių aptikimo sistemos naujas komponentas. Sujungus pasiūlytą dinaminių taisyklių generavimą, sąlygų 
tikrinimą, priskyrimą atsakingiems asmenims bei įtartinų atvejų kaupimą draudimo informacinėje sistemoje galima padidinti 
apsaugą nuo galimų apgavysčių. 

Reikšminiai žodžiai: Apgavysčių aptikimo būdai, draudimas, neutronų tinklai, Bajeso tinklai, ontologija, sprendimų medis, 
verslo taisyklės. 

 

Įvadas  

Apgavystės vykdomos gan dažnai, ypač ekonominio 
sunkmečio metu. Apsisaugojimas nuo apgavysčių tampa 
vis aktualesniu uždaviniu. Kaskart reikia ieškoti vis 
naujesnių ir sudėtingesnių būdų kaip apsisaugoti nuo 
apgavysčių, nes apgavikai pastoviai ieško būdų – spragų, 
kaip apgauti sistemą ir be abejo, ilgainiui jiems tai 
pavyksta. 

Ne išimtis ir draudimo sritis. Tikrai neretas atvejis, 
kai pritrūkus lėšų, bandoma apgavystės būdu išgauti 
draudimo pinigus. Todėl draudimo kompanijos 
įvairiausiais būdais stengiasi nuo to apsisaugoti, tačiau 
tobulėjant technologijoms tobulėja ir apgavikai, todėl 
nuolatos reikia stiprinti ir gerinti apsaugą nuo 
sukčiavimo, pasitelkiant naujus metodus, naujas 
technologijas. 

Nustatyti sukčiavimo atvejus yra sunku, todėl 
nenuostabu, kad daug kovos su sukčiavimu sistemų  turi 
skirtingas procedūras, skirtingus parametrus, skirtingas 
duomenų bazių sąsajas, skirtingas bylų valdymo 
priemones ir funkcijas. 

Egzistuoja ne vienas metodas apgavystėms aptikti 
informacinėje sistemoje. Visi jie realizuoti taip, kad 
informuotų vartotoją apie galimą apgavystę. Galutinį 
sprendimą priima ekspertas. Buvo nagrinėjami 9 metodai, 
kuriais grindžiamas apgavysčių aptikimas: 

Duomenų analize grįsti metodai: 
1. Bajeso tinklų technikos panaudojimas 
2. Neuroninių tinklu pagrįstas metodas 
3. Atstumu pagrįstas metodas 

4. Laiko eilučių analizė 
5. Duomenų gavybos panaudojimas 
6. Ontologijų vaidmuo apgavystėms aptikti 
Kiti metodai: 
7. Statistinis sukčiavimų aptikimo metodas 
8. Taisyklėmis grįstas metodas 
9. Sprendimų medžiu grįstas metodas 
Visi aukščiau paminėti metodai vienaip ar kitaip 

padeda informacinėms sistemoms aptikti apgavystes. 
Tačiau visi jie turi trūkumų: 
• Bajeso tinklu grįstas metodas nėra pakankamas, nes 

jame praleidžiami kai kurie svarbūs ryšiai, kuomet 
daroma išvada žinių sistemoje. Tokia sistema 
nereaguos tinkamai. Be to šis metodas netinkamai 
reaguoja, kuomet klientas įvykdo naujo tipo 
sukčiavimą. 

• Neuroniniu tinklu grindžiamame metode 
nekontroliuojami mokymai sukelia sunkumus, nes 
reikalingi tik švarūs duomenis, kitu atveju kyla 
klaidingai teigiamų įspėjimų. Kontroliuojamuose 
mokymuose reikalinga gauti daug melagingų 
duomenų, kad galėtų atpažinti apgavystes, bei nėra 
aišku, kaip sistema tvarkys naujas sukčiavimo 
strategijas. Neuroniniai tinklai tampa neveiksmingi 
kuomet apimamas didelis duomenų kiekis, bei 
aptikimas sudėtingas. 

• Atstumu pagrįstame metode sunku rasti duomenų 
objektų rinkinius, kurie yra panašūs vienas į kitą, bei 
sunku apibrėžti jų kiekį, todėl kyla daug klaidingai 
teigiamų įspėjimų. 

• Laiko eilučių analizės metode bet koks skirtumas 
nuo numatomo šablono iki tikslo yra aptinkamas, 



 

todėl šis metodas nėra tinkamas, nes sukelia daug 
klaidingai teigiamų įspėjimų. 

• Duomenų gavyba reikalinga siekiant suformuoti 
pagrindinius vykdomų apgavysčių kriterijus, todėl 
atliekant ją reikalingas pakankamai nemažas 
duomenų kiekis. Be to po duomenų analizės kriterijai 
turi būti panaudoti viename iš aukščiau paminėtų 
metodų, todėl šis metodas tik padeda atlikti duomenų 
analizę. 

• Ontologijos panaudojamos tik duomenų išskyrimui, 
filtravimui, analizei, todėl po reikiamų duomenų 
suformavimo duomenys turi būti panaudoti kituose 
metoduose. Taigi ontologijų panaudojimas tik 
padeda atlikti duomenų analizę. 

• Statistiniame sukčiavimų aptikimo metode aiškus 
atskyrimas tarp įtartinų ir neįtartinų duomenų 
nepakankamas, todėl kyla daug klaidingai teigiamų 
įspėjimų. 

• Taisyklėmis grįsti metodai reikalauja žinoti tikslius 
sukčiavimo  parametrus. Kiekvienas patikrinimas 
gali būti riboto laiko, o kuo didesnės taisyklės tuo 
daugiau laiko reikia tikrinimams. Taisyklių sistemos 
nėra dinamiškos. Taisyklės neapsaugo nuo vidinių 
apgavysčių, nes asmuo sudarantis taisyklę arba ją 
matantis gali lengvai ją apeiti. 

• Sprendimų medžiu grįstas metodas gan efektyvus, 
tačiau susiduria su tomis pačiomis problemomis kaip 
ir taisyklėmis grįstas metodas. Šiame metode 
papildomai reikalingi apgavysčių duomenys, kurie 
turi būti analizuojami duomenų gavybos 
technologijomis ir iš jų turi būti išgaunamos 
pagrindinės taisyklės. 

Efektyviausi metodai apgavystėms aptikti 

Atlikus susijusių šaltinių analizę bei išanalizavus 
esamų metodų problemas, nustatyta, jog efektyviausia 
apsauga pasiekiama naudojant duomenų gavybos 
technologijas ir taisyklėmis grįstą metodą. Iš esamų 
duomenų išgaunamos pagrindinės taisyklės pagal, kurias 
galima atpažinti apgavystę. Duomenų analizei naudojami 
duomenų gavybos įrankiai padeda iš didelio duomenų 
kiekio atskirti pagrindinius kriterijus taisyklių sudarymui. 

Taisyklėmis pagrįsti metodai, pagal kuriuos 
naudojami duomenys sutikrinami su konkrečia taisykle: 
Jei (tam tikra sąlyga), tai (taisyklė).  

Taisyklėmis pagrįsti metodai yra paprastai 
įgyvendinti tam tikros predikatų logikos, kuri veikia 
įvedimo duomenis. Reikalavimai neturi būti statiški, nes 
jų efektyvumas yra sumažinamas. Reikalavimai negali 

būti pritaikyti vienkartinėse ar sparčiai kintančiose 
paslaugose, bei sukčiautojai linkę susipažinti su 
taisyklėmis ir mėginti jas apeiti. Todėl svarbu, kad 
taisyklės būtų lengvai redaguojamos ir būtų galima jas 
keisti. Idealus scenarijus, kai klientas aktyviai dalyvauja 
taisyklių aprašyme. 

Šiuo metu naudojant taisyklėmis grįstą metodą 
susiduriama su tam tikromis problemomis: 

• Taisyklės turi būti užprogramuotos sukčiavimo 
analitiko rankiniu būdu. 

• Kuo daugiau taisyklių suformuojama – tuo ilgiau 
trunka taisyklių patikrinimas, o tai lėtina sistemos veiklą. 

• Dauguma pavojaus signalų nėra įtartini, tačiau 
informacinė sistema sukuria daug įtartinų atvejų, kuriuos 
reikia tikrinti rankiniu būdu ir tai atima daug laiko. 

• Kai labai mažos ribos yra nustatomos apgavystėms 
aptikti tuomet sukuriama daug įspėjimų, kurie nėra 
apgaulės, todėl sistema perkraunama. 

• Sukčiai gali veikti žemiau nustatytos ribos ir lieka 
neaptinkami. 

• Sistema taip pat neapsaugota nuo vidinio 
sukčiavimo, nes nustatytas ribas nustato sukčiavimo 
analitikas. 

• Kiti duomenų šaltiniai turi būti tikrinami norint 
nustatyti tam tikro kliento istoriją. 

Draudimo kompanijoms kuriamos informacinės 
sistemos dažniausiai turi integruotą apgavysčių aptikimą, 
tačiau aptikimas yra elementarus, lengvai apeinamas ir 
sunkiai keičiamas. Norint integruoti naują aptikimo 
taisyklę reikalinga samdyti IT ekspertus darbams atlikti. 
IT ekspertai savo ruožtu atlieka analizę, programavimo, 
testavimo darbus ir tik tuomet taisyklės įdiegiamos į 
sistemą. Tai kainuoja ne tik laiko bet ir pinigų. Toks 
taisyklių užrašymas neefektyvus ir nuostolingas 
draudimo kompanijoms. Jeigu būtų galima apgavysčių 
aptikimo taisykles užrašyti verslo atstovams būtų 
sutaupoma laiko, bei pinigų, nes nebereikėtų IT ekspertų 
įsikišimo, bei užrašytos taisyklės pradėtų funkcionuoti iš 
karto. 

Tyrimo rezultatai 

Susijusių šaltinių analizė parodė, jog geriausią 
apsaugą galima būtų pasiekti taisyklėmis grįsto metodo 
pagalba. Todėl šis metodas buvo pasirinktas ir buvo 
atliktas jo tobulinimas pasiūlant naują komponentą, kuris 
būtų pakankamai nesunkiai integruojamas į informacinę 
sistemą ir leistų užrašyti ir vykdyti aptikimo taisykles. 
Modulis toliau vadinamas – Apgavysčių aptikimo 
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sistema/komponentas. Jame patobulintas taisyklėmis 
grįstas metodas bei įdiegti papildomi priedai.  

Pirmiausiai labai svarbu teisingai užrašyti taisykles 
pagal kurias būtų tikrinamos žalos, todėl jas turėtų 
užrašyti tik aukščiausio rango žalų ekspertai. Užrašant 
taisykles būtina remtis esamais duomenimis ir ankstesne 
patirtimi aptinkant apgavystes. Apgavysčių aptikimo 
sistema, turėtų gebėti užrašytas verslo taisykles paversti 
programiniu kodu, bei patalpinti jas į numatytąją 
duomenų bazę. Tokiu būdu taisyklių užrašymas 
apgavystėms aptikti būtų supaprastintas bei būtų 
sutaupoma kaštų taisyklių realizavimui. Taisyklės būtų 
formuojamos dinamiškai, tai suteiktų daugiau laisvės bei 
sumažintų taisyklių realizavimo laiką sistemoje. Su 
dinaminėmis taisyklėmis nebereikėtų jokių IT darbų. 
Tokia taisyklių užrašymo sistema turi gebėti pati 
patikrinti ar taisyklė užrašyta teisingai ir tik tuomet 
sugeneruoti programavimo kodą. 

Pasiūlyta apgavysčių aptikimo sistema taip pat 
turėtų turėti jau suformuotus sąlygų tikrinimo algoritmus, 
kad paleidus tokią sistemą, galima būtų iškarto paleisti ją 
neapsirašius taisyklių ir turėti pradinę apsaugą sistemai. 
Sąlygos turi būti tikrinamos pagal pasaulyje labiausiai 
paplitusias apgavysčių tikrinimo sąlygas:  

• draudimo dalyvių ryšius 
• adresų tikrinimą 
• kitų žalų bylų tikrinimą. 

Atlikus susijusių mokslinių darbų analizę nustatyta, 
jog esamos sistemos tik aptinka galimus įtartinus atvejus, 
tačiau jų nekaupia, todėl pravartu būtų turėti tam tikrą 
duomenų bazę ar duomenų bazės lentelę vietinėje 
sistemoje, kurioje būtų saugomi visi sistemos aptikti 
įtartini atvejai. Turint tokią informaciją apie mėginimus 
apgauti draudimo kompaniją, galima nustatyti naujus 
sukčiavimo atvejus, nes jei asmuo bandė kartą nusižengti, 
tai taip pat gali bandyti ir antrą ir trečią kartą tai atlikti. 
Tokią informaciją turėtų kaupti kiekviena draudimo 
kompanija ir dalintis ta informacija tarpusavyje. 

Taip pat labai svarbu, kad įtartini atvejai 
informacinėje sistemoje būtų pateikiami tik atsakingiems 
asmenims, kad informacija nepatektų kitiems asmenims, 
kurie gali būti susiję su konkrečiu atveju. Todėl 
apgavysčių aptikimo sistemoje reikalinga turėti galimybę 
nurodyti asmenis, kurie bus informuoti aptikus įtartiną 
atvejį. Bei turi būti galimybę bet kuriuo laiko momentu 
pakeisti atsakingą asmenį į kitą, arba būtų galima 
nurodyti net kelis asmenis, kurie būtų atsakingi. Tokiu 
būdu, kol visi asmenys nepatvirtintų, jog tai ne įtartinas 
atvejis – nebūtų galima tęsti veiksmų su žalų byla. 

Pasiūlyto apgavysčių aptikimo komponento 
privalumai: 

1. Komponentas pasižymi paprastumu ir 
suprantamumu, t.y. viskas pateikiama ir valdoma aiškiai 
ir sklandžiai. 

2. Komponento integravimas į esamą sistemą 
nereikalauja daug laiko, bei tai gan paprasta 

3. Taisyklių užrašymas tampa dinamiškas 
4. Nereikia IT žmonių įsikišimo kuriant taisykles, 

sutaupomas laikas, bei pinigai. 
5. Vykdomas aptiktų apgavysčių kaupimas 
6. Mažesnės draudimo kompanijos turi galimybes 

turėti pigią apsaugą savo sistemoms. 
7. Komponentą galima sukurti universalų, kurį 

minimaliai pakeitus galima pritaikyti kitai informacinei 
sistemai. 

Išvados 

Atlikus susijusių šaltinių analizę bei išanalizavus 
esamų apgavysčių aptikimo metodų problematiką, 
nustatyta, kad efektyviausia apsauga informacinėje 
sistemoje pasiekiama naudojant duomenų gavybos 
technologijas ir taisyklėmis grįstą metodą. Duomenų 
analizei naudojami duomenų gavybos įrankiai padeda iš 
didelio duomenų kiekio išskirti pagrindinius kriterijus 
taisyklių sistemos sudarymui. Apjungus dinaminių 
taisyklių generavimą, sąlygų tikrinimą, priskyrimą 
atsakingiems asmenims bei įtartinų atvejų kaupimą 
galima padidinti apsaugą nuo galimų apgavysčių 
draudimo informacinėje sistemoje. 

Literatūra 

Akli Adjaoute, Systems and methods for dynamic detec-
tion and prevention of electronic fraud, US, France, 
2006 

Artís, M; Ayuso, M; Guillén, M. Detection of Automo-
bile Insurance Fraud with Discrete Choice Models 
and Misclassified Claims. The Journal of Risk and In-
surance, Vol. 63, No. 3, pp. 325–340, 2002. 

А.И. Алгазин, Н.Ф. Галагуза, В.Д. Ларичев, 
„Страховое мошенничество и методы борьбы с  
ним“. Москва, 2003. 

C. Cortes and D. Pregibon, “Signature-based methods for 
data streams,” Data Mining and Knowledge Discov-
ery“, vol. 5, 2001. 167-182 

С.И. Ямов. Интегрированные информационные 
системы. Экономические предпосылки появления 
корпоративных информационных систем. Москва. 

El Bachir Belhadji and Georges Dionne, Development of 
an Expert System for the Automatic Detection of 
Automobile Insurance Fraud, 1997, Insurance Bureau 
of Canada  

 3



 

I. H. Witten, E. Frank, “Data mining: Practical Machine 
Learning Tools and Techniques“, 2000.  

Н.Ф. Галагуза, В.Д. Ларичев, „Преступления в 
страховании“. Москва, 2000. 

J. Čepinskas, D. Raškinis, “Draudimo veikla“. Vilnius, 
2005. 

Major, J; Riedinger, D.R. EFD: A Hybrid Knowl-
edge/Statistical-Based System for the Detection of 
Fraud. The Journal of Risk and Insurance, Vol. 69, 
No. 3, pp. 309–324, 2002. 

О. Л. Ольховская „Исследование методологических 
подходов к управлению страховой организацией“. 
2008. Висник, No. 3 E(14), 266-270.  

Ojuka Nelson, „Detection of subscription fraud in tele-
communications using decision tree learning“, Mak-
erere University, United Kingdom, 2009 

Phua, C; Lee, V; Smith, K; Gayler, R. A Comprehensive 
Survey of Data Mining-based Fraud Detection Re-
search. Artificial Intelligence Review, 2005. 

P. winston, “Learning by building indentification trees” 
Artificial Intelligence, Addison-Wesley Publishing, 
Company, 1992. 423-442. 

R. Rastogi S. Ramaswamy and S. Kyuseok, “Efficient 
algorithms for mining outliers from large data sets” 
SIGMOD’OO, 2000. Proceedings of the 2000 ACM 
SIGMOD international conference on Management of 
data, 427 - 438.  

T. Mitchell, “Decision tree learning,” Machine Learning, 
The McGraw-Hill Companies, Inc, 1997. 

Using Rule Technology for Fraud Prevention in Govern-
ment Insurance, Ching-Long Yeh, Kuo-Chung Lin 
and Meng-Jong Kuan, Taiwan, 2008 CEUR-WS Vol. 
549 

Thomas Dimakopoulos, Kyriakos A. Kassis, Efstratios 
Nikoloutsos, iWebCare: an Integrated Web Services 
Platform for the Facilitation of Fraud Detection in 
Health Care e-Government Services, Greece, 2006. 
iWebCare project, IST-2005-028055, D17.  

 
FRAUD PREVENTION IN INSURANCE SECTOR 

A. Mecuta, prof. O. Vasilecas  

Abstract 

The problem of frauds in insurance sector is examined. Over-
view of experimental and theoretical work was done. Existing 
methods to fight with fraud specified with their main weak-
nesses. The most effective methods for fraud prevention was 
selected. After analysis found that the most effective protection 
is achieved by using data mining techniques and rules-based 
method. Selected rules-based method has been improved and 
fraud detection module was proposed. The combination of 
dynamic generation of rules, condition based check, assignment 
of responsible experts and suspected cases saving can lead to 
the reliable protection of information system against possible 
fraud. 

Keywords: fraud prevention, insurance, ontology, decision tree, 
business rules. 
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