Onderzoek:
Relatie tussen
schadelast en klantgedrag

YX Company – 06 01 2016

Opdrachtomschrijving
Onderzoeksvraag
Een grote Nederlandse verzekeraar wil onderzocht hebben of er een relatie bestaat
tussen schadelast en klantgedrag.
Beoogde resultaten van het onderzoek
(1) Vaststellen of het mogelijk is om voor grote aantallen bestaande klanten
een risicobereidheidsprofiel op te stellen.
(2) Vaststellen of het risicobereidheidsprofiel een duidelijke relatie heeft met de schadelast.
Argumenten voor het onderzoek
(1) Het onderzoek geeft inzicht in een mogelijk toekomstige tarieffactor gebaseerd op klantgedrag.
(2) Het objectief in beeld brengen van gedrag van groepen en individuen.

(3) Klantgedrag is naar verwachting van invloed bij (auto)schade.

Case: Autoverzekering
YX Company heeft haar digitale vragenlijst uitgezet via het klantpanel van een grote Nederlandse verzekeraar
Klantpanel:

- Klantpanel is realistische afspiegeling voor het totale klantenbestand van de verzekeraar
- Het betreft polishouders van autoverzekering
- Historische schadelast per verzekerde is bekend
- Totale schadelast
- Gemiddelde schadelast per jaar

Respons:

N=1418 (ca. 40%)
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Methodiek: Gedragsfactoren
Groepen:

3 factoren (VIT, INT, PHI)*
- Score van de groep is de gemiddelde score per factor van de individuen die tot de groep behoren

Individuen:

3 factoren (VIT, INT, PHI) met elk 3 mogelijkheden (rood, groen of neutraal)
-> dit resulteert in 27 indicatoren

- Elk individu heeft een score op VIT, INT en PHI
- Per score is de uitslag ‘rood’, ‘groen’ of ‘neutraal’
- De grenswaarden voor rood en groen worden bepaald door: gemiddelde +/- 1x st.dev.
Score > gem + 1x st.dev = ROOD
Score < gem + 1x st.dev = GROEN
Score tussen beide waarden = NEUTRAAL (aangeduid met ‘0’)
* VIT, INT en PHI zijn factoren uit van het YX meetsysteem. Meer informatie gewenst? Neem contact op met YX Company (info@yx-company.nl)

Resultaten (1)
Patroon op groepsniveau:
3 indicatoren: VIT, INT, PHI
Schadelast

Score ‘VIT’

Score ‘INT’

Score ‘PHI’

Schadelast = 0 (184)

8149

8044

105

Beneden-gemiddelde schadelast (568)

8072

7968

104

Boven-gemiddelde schadelast (577)

7957

7892

74

Top25% hoogste schadelast (297)

7917

7871

45

Top10% hoogste schadelast (121)

7778

7765

12

Trend:

Hoe lager de schadelast, hoe hoger de scores op ‘VIT’, ‘INT’ en ‘PHI’
Hoe hoger de schadelast, hoe lager de scores op ‘VIT’, ‘INT’ en ‘PHI’

Conclusie:

Er ligt een duidelijke relatie tussen schadelast en klantgedrag

Resultaten (2)
Patroon op individueel niveau:
27 indicatoren: VIT (rood, groen of 0) ; INT (rood, groen of 0) ; PHI (rood, groen of 0)

Risico: NEUTRAAL
Risico: HOOG
Risico: LAAG

Risico: HOOG
Risico: Nader te bepalen
Note: Dit is een gegroepeerde en samengevatte weergave

Conclusies:

(1) Het is mogelijk om risicobereidheidsprofielen voor grote aantallen bestaande klanten op te stellen.
(2) Er is een duidelijke relatie tussen de risicobereidheidsprofielen en schadelast.

Proof of the pudding (1)
N=309: alle polishouders met bovengemiddelde schadelast

N=59 (ROOD + RGG/GRR)
Polishouders met risicoprofiel HOOG
19,1% is verantwoordelijk voor 24,3% van de totale
schadelast.
Het preventief uitsluiten van deze polishouders had
een schade-uitkering van € 969.857,66 bespaard.
Verhouding Risico ‘HOOG’ : Risico ‘LAAG’
59 : 39 -> 3 : 2 !!!

Proof of the pudding (2)
N=1145: alle polishouders waarvan de schadelast bekend is

N=201 (ROOD + RGG/GRR)
Polishouders met risicoprofiel HOOG
17,6% is verantwoordelijk voor 22,7% van de totale
schadelast.
Het preventief uitsluiten van deze polishouders had
een schade-uitkering van € 1.153.916,63 bespaard.
Verhouding Risico ‘HOOG’ : Risico ‘LAAG’
201 : 159 -> ca. 4 : 3

Proof of the pudding (3)

(1) Van de tien grootste schadelasten zouden er zes
preventief gedetecteerd worden. (=60%)
(2) Van de twintig grootste schadelasten zouden er negen
preventief gedetecteerd worden. (=45%)
(3) Nr. 2 uit de lijst is een opvallende uitzondering op de regel.

Note: In de top 40 grootste schadelasten zijn er slechts vier
‘risicobereidheid LAAG’ klasseringen gedetecteerd. Dit zijn
posities 2, 22, 27 en 33.
Note: Kolom ‘XID’ is geanonimiseerd.

Vervolg: aanbevelingen
(1) Verdieping en verbreding van het onderzoek
• Herhaling van het onderzoek in een grotere populatie.
• Onderzoek uitbreiden naar andere verzekeringsdisciplines.
(2) Uitwerken van de risicobereidheidsprofielen

• Initieel vastgestelde risicobereidheidsprofielen verder uitsplitsen, uitwerken en finetunen. (bijv. persona’s maken)
• Risicobereidheidsprofielen verwerken tot classificatiesysteem met tarieffactor voor klantgedrag.
(3) Verdere analyse van de data

De data uit het onderzoek geeft de mogelijkheid tot verdere analyse van klantgedrag.
Inzichten hieruit kunnen gebruikt worden voor marketingdoeleinden.
Bijvoorbeeld:
De data geven inzicht in geneigdheden tot gedrag. Bewustwording van gedrag kan leiden tot verandering van gedrag,
wat kan leiden tot een bewustere rijstijl, wat kan resulteren in minder schadelast.

