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Marketing și asigurări (i)

CLIENȚI

92% dintre
consumatorii online sunt
îngrijorați de securitatea

și confidențialitatea 
datelor lor

57% dintre consumatori
nu au încredere că

brand-uri le folosesc
datele responsabil

COMPANII

90% dintre companii
găsesc că este foarte

dificil să șteargă datele
clienților

60% dintre companii nu 
au implementate
sisteme care să le 
permită ștergerea

datelor

41% dintre marketeri recunosc că nu înțeleg pe deplin legea și cele mai bune 

practici în utilizarea datelor personale ale clienților
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Zone de 

impact ale 

GDPR în 

marketing

Marketing și asigurări (ii)

FLYBE

70.000 £

HONDA 

13.000 £

MORRISONS

10.500 £
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Marketing și asigurări (iii)

• Verificarea listelor cu 

abonați/consimțământ 

afirmativ, pozitiv.

Până la 75% din bazele de date de marketing devin inutilizabile începând cu 25 Mai 2018 – numai 25%

întrunesc cerințele GDPR. Ce ar trebui facut? Șters orice abonat pentru care nu putem face dovada

solicitării lui de înregistrare în baza de date. Pentru abonații noi asigurați-vă că vor să fie abonati (trimiteți

un email automat pentru confirmarea abonării).

• Revizuirea felului în care 

datele sunt colectate

Achiziția de liste de mailuri nu mai este o opțiune. Un lanț de pub-uri din UK a luat măsura ștergerii întregii

liste de abonați informând în același timp fiecare dintre cei 650.000 clienți că adresele de email vor fi șterse

în siguranță. Poate părea înfricoșător dar este o soluție de luat în considerare dacă alternativa este o listă

cu clienți interesați, implicati.

• Atragere clienți ≠ contact 

clienți email

Elaborarea unei strategii de marketing care să atragă clienții către companie, să îi determine să caute

compania în locul colectării de date personale la “la grămadă”. Se sugerează crearea de rapoarte, de

studii, propuneri de soluții, ghiduri, eBook-uri pe care le pot descărca în schimbul datelor de contact.

• Invitați clienții să se 

înregistreze singuri

Prin crearea de pop-up uri specifice (pentru produse, pentru postări pe blog sau stiri despre companie) veți

crea liste specializate. Nu uitați să inserați link-uri către politicile de confidențialitate.

• Social media În esență echipele de vânzări ar trebui să contacteze potențialii clienți prin rețelele sociale relevante, să

distribuie conținut relevant pentru ei în loc să-i contacteze direct, prin email-uri.

• Fără Excel – Fără Google 

Docs

O alternativă recomandată de specialiști este centralizarea datelor într-un sistem CRM care să permită

clienților să își acceseze datele, să revizuiască modalitatea de folosire a datelor și să facă schimbările

necesare.

• Numai date necesare Ne sunt necesare toate datele colectate sau sunt elemente de care ne putem lipsi? Când folosiți formulare

solicitați numai datele de care aveți nevoie și pe care le veți folosi (principiul să fie, că nu se știe când ne

trebuie trebuie uitat).

RECOMANDĂRI
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Marketing și asigurări (iv)

* „Cazul Uber” - în urma unui atac tip hacking datele personale ale 57 de clienți Uber din întreaga lume au fost expuse.

Uber a ascuns atacul mai mult de un an de zile și a plătit hackerului 100.000 USD pentru a șterge datele. Speța este un

exemplu ideal despre modul de răspuns și despre raportarea incidentelor. Companiile care au avut de câștigat din astfel de

incidente sunt cele care au fost deschise. Lecția numărul 2 este despre oportunitatea pe care o au companiile de asigurări și

brokerii de a vorbi clienților și să le spună despre un exemplu excelent despre o situație în care s-a întâmplat ceva rău și în

care o poliță de asigurare ar putea să ajute.

* „Cazul Holmes Financial Solutions” – a efectuat în perioada octombrie 2015 – iulie 2016 aproape 9 milioane de apeluri

telefonice automate prin care promovau o poliță de asigurare fără a avea consimțământul clienților și fără a identifica

compania. Autoritatea britanică a primit 62 de plângeri privind telefoane multiple la același număr, privind lipsa posibilității de

dezabonare. Compania a fost amendată cu 300.000 £.

* „Cazul Hiscox” – compania de asigurări britanică a fost acuzată de încălcarea legislației privind protecția datelor în

legătură cu felul în care a procedat cu cererea de despăgubire a unui asigurat, dl. Irfan Hussein, care a reclamat pierderea

unui ceas elvențian care ar fi valorat 30.000 £. Învinuirile aduse companiei de către autoritatea britanică sunt legate de

cererea acesteia adresată deținătorului poliței de a prezenta cazier judiciar înainte de a plăti despăgubirea. În aplicația din

2010 pentru asigurarea casei sale din Londra, asigurare care acoperea și ceasul, dl. Hussein declarase că nu are cazier

judiciar. Hiscox este acuzat că ar fi solicitat aceste informații în trei ocazii diferite, bănuindu-l pe deținătorul poliței de fraudă,

deși legislația interzice un astfel de comportament. Hiscox a negat acuzațiile și se apără spunând că solicitarea sa ține de

interesul public.

Concluzii - Digitalizarea încrederii: pentru cele mai multe din deciziile zilnice căutarea informațiilor online a devenit un

comportament automat. Vor fi avantajați brokerii/asigurătorii care înțeleg valoarea impresiilor clienților exprimată online și

efectele asupra reputației de partner de încredere. Sfaturile, experiența și componenta umană nu vor putea fi înlocuite însă

ele vor fi căutate în mediul online. Provocarea nu vine din decizia unei prezențe online ci din modul în care obținem cât mai

mult din această prezență. Protecția datelor personale este inclusă “by default”.

Spețe recente cu și pentru asigurători



31, Răspântiilor Str., Sector 2, 020547 Bucharest

Tel: +40 (21) 326 54 25 | Fax: +40 (21) 326 54 52 | E-mail: office@jmn.ro

Q&A

?
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Mulțumim!

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați!

maria.ilin@jmn.ro

Str. Răspântiilor nr. 31, 

Sector 2, Bucuresti

office@jmn.ro

www.jmn.ro


