
Press release 
5 September 2017  

 

Boat Oasis utökar riskplattform med översvämningsmodell 
från JBA Risk Management 
JBA Risk Management är den första riskmodellutvecklaren att integrera 
översvämningsmodeller på Boat Oasis – modelleringsplattformen som används 
av återförsäkringsbranschen för att beräkna finansiella konsekvenser av 
potentiella katastrofer. 
JBA Risk Management, en globalt ledande leverantör av specifika översvämningsmodeller till 
försäkringsbranschen, har tecknat avtal att genom Boat Oasis erbjuda en kostnadseffektiv 
lösning för försäkringsbolag som vill förstå deras översvämningsrisker bättre. 

Riskmodellerna gällande översvämningar från JBA är nu tillgängliga via modelleringsplattformen 
Boat Oasis och täcker de geografiska områdena England, Italien, kontinentala Europa, Thailand, 
Indien, Sri Lanka och Vietnam.  

Jane Toothill, vd för JBA Risk, förklarar: 

"Det är allt viktigare för försäkringsbranschen att få många perspektiv på katastrofrisker. 
Initiativet med Boat Oasis gör det möjligt för försäkringsbolag att få tillgång till fler riskmodeller 
än någonsin förut. JBA:s samarbete med Boat Oasis ger marknaden tillgång till en mängd 
översvämningsmodeller via en robust, säker och kostnadseffektiv plattform." 

Boat Oasis levererar en oberoende och transparent lösning som uppmuntrar till bredare 
modellutveckling och ger återförsäkringsbranschen effektivare tillgång till riskberäkningar 
gällande olika typer av katastrofscenarier. Plattformen är flexibel, skalbar och säker, och är 
levererad av Boat Services, ett brittiskt dotterbolag till Cinnober. 

"Utvecklingen vi sett gällande vår modelleringsplattform de senaste månaderna är mycket 
glädjande och vi är stolta att erbjuda JBA:s översvämningsmodeller till våra kunder. Boat Oasis 
bildades för att ge återförsäkringsbranschen en djupare och förbättrad förståelse av 
portföljrisker och det här samarbetet hjälper oss närmare det målet," säger Jamie Khurshid, vd 
för Boat Services Ltd. 

Oasis vd, Dickie Whitaker, tillägger: 

"Oasis skapades för att hjälpa försäkringsbranschen uppnå kostnadseffektiviseringar och för att 
underlätta för nya aktörer inom riskmodellering att nå ut på marknaden. Vi är därför väldigt 
glada att se samarbetet mellan JBA Risk Management och Boat Oasis, något vi tror kommer 
gynna alla involverade aktörer." 

JBA Risk Management är en globalt ledande leverantör till återförsäkringsbranschen gällande 
översvämningsmodellering, och specialiserar sig på högupplösta kartor gällande 
översvämningsrisker, med tillhörande katastrofmodeller och analys.  

De högupplösta kartorna tillhandahålls genom licensiering och används för att skapa detaljerade 
översvämningsmodeller, vilket ger bolaget bättre och fördjupat perspektiv på deras risker. 
Deras engelska översvämningsmodell är den enda modellen som täcker flod, ytvatten och 
kustflod i både Storbritannien och Nordirland. Detta är den första av JBA:s riskmodeller som 
erbjuds på Boat Oasis-plattformen och är tillgänglig från september 2017. 

Cinnober har sedan starten varit inriktat på börs- och clearingteknik, utvecklad för ledande 
börser och clearinghus på en global marknad. Bolaget utökar nu sin adresserbara målgrupp 
genom tre etablerade dotterbolag med anpassade och konkurrenskraftiga tekniska erbjudanden. 

Boat Services Ltd, vars tjänster traditionellt är inriktade på rapportering av 
värdepappershandel, kontaktades av branschorganisationen Oasis för att leverera en plattform 
för riskmodellberäkningar baserade på branschens framtagna ramverk Oasis Loss Modeling 
Framework. Boat ansågs vara ett naturligt val som leverantör av denna tjänst då man haft 100% 
tillgänglighet i sitt övriga erbjudande, baserat på Cinnobers teknologi, allt sedan starten 2007. 
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Om Boat Oasis 

Boat Oasis är modelleringsplattformen som används av återförsäkringsbranschen för att beräkna 
finansiella konsekvenser av potentiella katastrofer. Plattformen använder ramverket Oasis Loss 
Modelling Framework och grundades i 2014 av Boat Services för att ge återförsäkringsbolag 
tillgång till fler riskmodeller och en djupare förståelse av risk.  

Boat Oasis är transparent, skalbar och säker samt arbetar med modelleverantörer från hela 
världen för att uppmuntra till bredare modellutveckling och ge återförsäkringsbranschen ett 
kostnadseffektivt och pålitligt sätt att beräkna konsekvenser av potentiella katastrofer. För 
ytterligare information, se www.boatoasis.com. 

 
Om Boat Services  

Boat Services Ltd är en oberoende serviceplattform för finans-, pension- och 
försäkringsbranschen och ägs av Cinnober. Boat Services grundades 2007 som svar på de 
regleringstrycken som infördes när EU-förordningen MiFID genomfördes. 

Boat:s finansiella tjänster omfattar MiFID- och MiFID II-handelsrapporteringslösningar. Sedan 
förvärvet av Cinnober i 2014 har Boat diversifierat bortom finansbranschen för att inkludera 
försäkrings- och pensionstjänster. För ytterligare information, se www.theboatplatform.com. 

 
Om Oasis 

Oasis är ett globalt icke-vinstdrivande företag och ägs av deras 40 medlemmar från försäkrings- 
och återförsäkringsbranschen. Företaget skapades för att stärka länken mellan 
försäkringsbranschen och andra aktörer för att utveckla katastrofmodelleringsmarknaden. För 
ytterligare information, se http://www.oasislmf.org/ 

 
Om Cinnober Financial Technology  

Cinnober utvecklar affärskritiska systemlösningar för börshandel, riskhantering och andra 
finansiella tjänster. Målgruppen består främst av internationella börser, clearinghus, banker och 
mäklarhus. Bolagets leveranser baseras främst på den egenutvecklade plattformen TRADExpress 
och möter extrema krav gällande transaktionsvolymer, snabbhet och flexibilitet. 
Produktportföljen täcker alla väsentliga behov inom den så kallade finansiella 
transaktionskedjan: prisbildning, ordermatchning, marknadsdata, indexberäkningar, clearing, 
riskhantering och marknadsövervakning. Bland Cinnobers kunder finns aktörer som Australian 
Securities Exchange, B3 (f.d. BM&FBOVESPA), Dubai Gold & Commodities Exchange, Euronext, 
Japan Exchange Group, Johannesburg Stock Exchange, London Metal Exchange, LME Clear och 
Stock Exchange of Thailand. För ytterligare information om Cinnober och bolagets verksamhet, 
se www.cinnober.com.    
 

Om JBA Risk Management  

JBA Risk Management är en globalt ledande leverantör till återförsäkringsbranschen gällande 
översvämningsmodellering, och specialiserar sig på högupplösta kartor gällande 

http://www.boatoasis.com/
http://www.theboatplatform.com/
http://www.oasislmf.org/
http://www.cinnober.com/


 

 

 

  
 

översvämningsrisker, med tillhörande katastrofmodeller och analys. JBA har huvudkontoret i 
Storbritannien och andra kontor i Europa, Singapore och USA. För ytterligare information, se 
www.jbarisk.com.  

http://www.jbarisk.com/

