
Hvilke utfordringer vil 
DDFinance (Prieren) løse? 

• 3 milliarder mennesker globalt har ikke tilgang til 
nødvendige liv- og helseforsikringer.  

• De bor ofte i land uten gratis helsetjenester.  

• Mangel på et formelt sikkerhetsnett gjør de ekstra 
sårbare for fattigdom. 

 



Hvorfor er dette 
prosjektet viktig? 

Uten et formelt sikkerhetsnett  
(gratis helsetjenester eller forsikring),  

er nærmere 40 prosent av verdens befolkning  
utsatt for vedvarende fattigdom (eller at de faller 

tilbake i fattigdom) når ulykker skjer,  
eller dårlig helse oppstår. 



Hvem er det viktig for? 
Prosjektet vårt, Collective-Based Insurance, er viktig 
for fattige mennesker som ikke har tilgang til gratis 

helsetjenester eller råd til tradisjonelle 
forsikringsløsninger.  

I land som Kenya regnes 40 % av befolkningen som 
fattige. Bare de som er formelt ansatte (ca 20-25%) 
har obligatorisk offentlig helseforsikring og bare de  

3 % rikeste har privat forsikring.  



Hvem er det viktig for? 

• Vi tilbyr enkle, rimelige og lett tilgjengelige digitale 
liv- og helseprodukt. Vi distribuerer produktene 
gjennom spare- og lånegrupper, feks Care 
International og andre community-based NGO’s på 
bakken i Kenya. 

• For 1 krone i måneden får kunden en kombinert 
liv/helse forsikring. 



Hva planlegger dere  
å oppnå? 

Ved hjelp av nyutviklet norsk teknologi og innovative 
verifiseringsløsninger, er DDFinance i ferd med å 

tilføre Kenya et helt nytt sikkerhetsnett for den mest 
sårbare befolkningen.  

Kenya er blueprint for et franchisenettverk.  

Ganske snart ser vi på muligheter for etablering i 
Ghana og Sørlige Afrika.  



Sosiale effekter/impact 
Vårt impact mål er å redusere antall fattige i verden 
(SDG 1), bedre fattige menneskers helse (SDG 3) og 

bidra til mer likestilling (SDG 5).  

Vi er nå i prosess med Swiss Re Foundation og 
Universitetet i Zurich om å gjøre en impact studie i 

Kenya (RCT) hvor vi måler effekten av 
forsikringsløsningene våre hos kunde opp mot 
mennesker i samme situasjon uten forsikring. 



Hvis prosjektet er 
vellykket, hvordan kan 

det oppskaleres? 
Vårt prosjekt er fra første byggestein laget for 

skalering. Forretningsmodell, globale partnere og alle 
teknologi valg er satt sammen for å kunne 

optimalisere en global skalering.  


