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Inzicht in verval in levenportefeuille

kun je de klanten waarvan je inschat dat ze kunnen opzeg-
gen, op verschillende manieren bewerken. Je kunt besluiten 
om deze te laten gaan, omdat ze geen goede betaalmoraal 
hebben. Je kunt ook besluiten om de contactmomenten en 
daarmee de relatie met deze klanten te intensiveren. Gepaste 
aanbiedingen en een bedieningsconcept per risicogroep kun-
nen deze klanten binnenboord houden.

Naast het behouden van huidige waardevolle klanten,  kun je 
ook op basis van deze methode nieuwe klanten selecteren 
die een kleine kans maken om de polis kort na het sluiten op 
te zeggen. Zo hebben klanten met een automatische incasso 
bijvoorbeeld een kleiner risico tot opzeggen.

Tijdig maatregelen kunnen nemen
Het is niet alleen fijn voor een intermediair om in te kunnen 
schatten wat hij kan verwachten, ook voor verzekeringsmaat-
schappijen is dit zeer interessant. Zeker gezien de faillisse-
menten de laatste tijd. Maatschappijen verwerven zo inzicht 
in het verlies dat in de toekomst in de rekening-courant geïn-
casseerd moeten gaan worden.

En hoe ziet de nieuwe wereld eruit?
Commissie is iets van de oude wereld. In de toekomst gaan we 
op feebasis werken. Netto premies en de impact hiervan op het 
afboekrisico. Voor het intermediair kan het een voordelig ver-
schil maken. Hij hoeft immers geen provisie terug te geven. 

Als we de advocaat van de duivel spelen, kan dit zelfs heel 
erg in zijn voordeel werken. De intermediair voelt het im-
mers niet meer als hij posten aan mensen verkoopt met een 
hoog afboekrisico. Degenen die dit gaan voelen, zijn de 
maatschappijen. Het wordt dus juist voor maatschappijen 
steeds belangrijker om op deze manier de portefeuilles van 
intermediairs te gaan scannen. Zo kan het vervalrisico per in-
termediair en klantgroep in kaart gebracht worden. Het kan 
tevens als een goede segmentatiemethode dienen om de juis-
te intermediairs aan de maatschappij te binden. ■ 

Door: René Teuwen, directeur TDM,  
marketing/communicatiebureau voor financiële dienstverleners

Elke intermediair en verzekeringsmaatschappij kent het 

probleem verval in de levenportefeuille. Posten die je  

gesloten hebt en die kort daarna of binnen een jaar op-

gezegd worden. Dat kost de intermediair en de maat-

schappij veel geld. Zeker gezien de huidige economische 

crisis, wil je hier graag inzicht in hebben.

In de marketing worden er al jaren methodes gebruikt waarmee 
je klanten kunt profileren en classificeren. Immers, als je nieuwe 
klanten zoekt, wil je wel graag prospects waarbij je grote kans 
maakt om een product te verkopen. Een aanvullend pensioen 
aan een bijstandsmoeder verkopen is nu eenmaal niet mogelijk. 
Er zijn bedrijven die (klanten)bestanden kunnen profileren en 
op basis daarvan ‘hot prospects’ kunnen selecteren. Deze pros-
pects hebben zeer waarschijnlijk veel interesse  in jouw product. 
Hierbij wordt niet alleen gekeken naar behoefte per consument-
type, maar ook naar het juiste moment in iemands leven (right 
timing, right offer). Het is dus mogelijk om bijvoorbeeld poten-
tiële verhuizers naar een koophuis te identificeren en selecteren. 
Dit gebeurt aan de hand van klantkenmerken en verhuisgedrag.

Dit klantgedrag kan ook gebruikt worden om klanten te iden-
tificeren die een grote kans maken om na korte tijd de polis 
op te zeggen. Dit kan perfect gebruikt worden om het risico 
van uw terugboekingen in te schatten. Zowel voor de inter-
mediair als de verzekeringsmaatschappij kan het interessant 
zijn om daar een goed beeld van te krijgen.

Voorbeeld
Stel intermediair ABC heeft 500 levensverzekeringen in 2008 ver-
kocht met een afsluitprovisie van gemiddeld € 600 per post. Hij 
schat in dat hij 15% verval in het eerste jaar heeft. Dus 75 posten 
worden opgezegd. De afboeking is 75 x € 600 x 80% = € 36.000. 
Hij heeft dan € 300.000 – € 36.000 = € 264.000 verdiend. Maar hij 
heeft last van de crisis en heeft in plaats van 15% een verval van 
28%. De provisie-inkomsten zijn in dit geval: € 300.000 – € 67.200 
= € 232.800. Hiermee had hij geen rekening gehouden. Hij vraagt 
zich dan ook af of er een bepaald klantprofiel van opzeggers is.

CRM anders gebruiken
Er zijn een x aantal indicatoren waaraan je kunt identificeren 
of een klant een potentiële opzegger is of wordt, zoals:

betalingsgedrag (ooit aanmaning gehad);1. 
betaalwijze (acceptgiro, autom. incasso, telebankieren);2. 
klantkenmerken (werksituatie, leeftijd);3. 
hoelang iemand klant is.4. 

Op basis van deze en meer kenmerken kan worden ingeschat 
wat het verval in het volgende jaar wordt over de posten die 
dit jaar gesloten zijn. 

Met behulp van het voorspellingsmodel kunnen binnen het 
eigen klantenbestand de klanten met de grootste opzegkans 
worden geïdentificeerd. Ofwel: het inzetten van de CRM-me-
thode om het risico van afboeking in te schatten. Vervolgens 
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Voorspellende variabelen met betrekking tot de vervalkans
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Vervalkans

Betaalwijze is acceptgiro

Aantal jaren dat iemand klant is

Levenssituatie is getrouwd

Eerder aanmaning ontvangen

Jaarlijkse betaling

Inkomen

Mate van stedelijkheid waar relatie woont
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