
Zachowania klientów w nowej, cyfrowej rzeczywistości stale się zmieniają. 
Coraz więcej ludzi szuka informacji w internecie i z większą łatwością 
porównuje oferty, wykupuje polisy, a także zgłasza roszczenia drogą 
elektroniczną. 

Zmiany zwyczajów 
klientów firm 
ubezpieczeniowych



Obserwujemy, że podział między kanały 
tradycyjne, czyli bezpośrednie, i cyfrowe 
już się nie sprawdza, a klienci — chcą 
czerpać to, co najlepsze z obydwóch.

Klient zainteresowany ubezpieczeniem 
w większości przypadków rozpoczyna swoje 
poszukiwania od internetu. W następnej 
kolejności szuka bardziej osobistego kontaktu, 
dzwoniąc na infolinię lub bezpośrednio do agenta. 
Ścieżka, jaką pokonuje klient w procesie 
poszukiwania informacji o produkcie, nie tylko 
powinna przebiegać przez wszystkie wyżej 
wymienione kanały, ale powinna też być wcześniej 
zaprojektowana przez ubezpieczyciela.

EWOLUCJA PROCESU 
DIGITALIZACJI 
PODCZAS PANDEMII 
COVID-19

Ten trend jest widoczny również w branży 
ubezpieczeniowej, w której — na skutek 
pandemii — wzrasta poziom digitalizacji 
procesów, a rola agenta stale ewoluuje. 



Dynamiczny rozwój sprzedaży w internecie i bankowości 
elektronicznej wpłynął na oczekiwania klientów wobec 
oferowanych usług. Branża ubezpieczeniowa staje przed wieloma 
wyzwaniami, którym musi sprostać, aby pozostać w grze. Oto 
kilka warunków, które musi spełnić: 

UBEZPIECZYCIELE MUSZĄ 
ZAREAGOWAĆ NA 
OCZEKIWANIA KLIENTÓW

Rozwój i integracja kompetencji cyfrowych 
niezbędnych do kompleksowego 
zarządzania relacjami z klientem.

Nieustanne gromadzenie i integracja 
danych klienta na podstawie każdego 
kontaktu z klientem, niezależnie 
od kanału.

Wdrożenie nowych technologii, które 
ułatwiają zarządzanie kontaktami 
z klientami w wielu kanałach.

Zarządzanie danymi w czasie rzeczywistym 
oraz ich analiza, która pozwala na 
automatyczną i natychmiastową 
personalizację oferty oraz ścieżki klienta.

Dostosowanie produktów do kanałów 
zdalnych, które umożliwiają konfigurację 
produktów w odpowiednich przedziałach.



JAK DELOITTE MOŻE 
POMÓC?
W Deloitte opracowaliśmy Marketing Automation Accelerator 
dla branży ubezpieczeniowej — specjalnie skonfigurowane 
narzędzie, które bazuje na chmurze marketingowej Salesforce 
i platformie Datorama. Co oferuje akcelerator?

Gotowe ścieżki klienta tworzone na 
podstawie naszej wiedzy branżowej.

Model danych przygotowany 
specjalnie dla branży 
ubezpieczeniowej.

Lead scoring model, który pozwala na identyfikację 
potencjalnych klientów i oszacowanie, którzy z nich 
mogą przynieść największą wartość ubezpieczycielowi.

Sprawozdawczość, która ułatwia podejmowanie ważnych 
decyzji biznesowych na postawie analizy klientów.



System gromadzi i przetwarza dane 
behawioralne klientów, które analizuje na 
podstawie interakcji online oraz wcześniejszych 
relacji z firmą ubezpieczeniową.

Wszystkie informacje zasilają model danych 
przygotowany specjalnie dla branży 
ubezpieczeniowej. Informacje wykorzystywane 
są w wielu kanałach: online, infolinia, sieć 
agentów. Wynik wielowymiarowej oceny klienta 
jest uzależniony od wybranych zdarzeń i interakcji.

Za każde kliknięcie, pominięcie reklamy lub 
wyszukiwanie potencjalnemu klientowi platforma 
przyznaje punkty w poszczególnych kategoriach, 
na podstawie których opracowywana jest analiza.



DZIĘKI MARKETING 
AUTOMATION 
ACCELERATOR FIRMY 
UBEZPIECZENIOWE 
MOGĄ

OBNIŻYĆ
koszty akwizycji

ZWIĘKSZYĆ
długoterminową 
wartość klienta (LTV) 
i generować leady

ZMNIEJSZYĆ
koszty wdrożenia —
skorzystać z gotowych, 
branżowych ścieżek klienta

UZYSKAĆ
informacje na temat 
zachowań potencjalnych 
klientów



JEŻELI CHCIELIBY 

PAŃSTWO 

DOWIEDZIEĆ 

SIĘ WIĘCEJ

ZAPRASZAMY 
DO KONTAKTU 
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