
Salgsskript for forsikringssalg

Fullt navn

Sivilstatus

Jobb

Barn

Adresse

 Velkommen!
Velkommen til vårt gratis samtaleskript for å hjelpe deg med å enklere kvalifisere potensielle kunder og få flere
kunder!

Har vi laget et samtaleskript eksempel dedikert til prospektering for forsikringsmeglere for å hjelpe deg med å lage
en god salgspitch og ikke glemme noe viktig informasjon.

Du kan følge instruksjonene våre og tilpasse skriptet ditt for å gjennomføre vellykkede cold-callsi henhold til dine
behov: rediger blokkene som allerede har blitt lagt til, eller slett og legg til nye blokker ved å bruke menyen til høyre
(dra og slipp elementene selgerne dine trenger). 

 Innledning på samtalen din:
Hei, jeg heter (navnet ditt) og jeg jobber som (jobbtittel + selskapets navn). 
Vi spesialiserer oss på [XXX] forsikring, og vi er (En eller to konkurransefortrinn for å prøve å holde personen på
telefonen: X% billigere / Antall kunder / Pris: valgt til beste forsikringsselskap osv.) 
Har du noen minutter til å diskutere din nåværende situasjon, dine behov og planer, og løsningene vi kan tilby?  
(Hvis nei): Ok, er du tilgjengelig den (dato) slik at jeg kan ringe deg tilbake?   
(Hvis ja): Fortsett med spørsmålene og elementene i skriptet.

  Ikke glem å smile: personen du snakker kan høre det!

 Kontaktinformasjon: Forstå hvem du snakker med



Gratis salgsskript generator, tilbudt av noCRM.io den beste appen for salgsprospektering

Eksisterende forsikringsavtaler — Hvilke forsikringsavtaler har han/hun? Med hvilke selskaper? Er han/hun fornøyd
med dekningen av forsikringen sin?

Hva slags forsikring trengs — Hjem / Bil / Sykkel / Reise / Bedrifts/ Ann

Behov — Budsjett? Spesifikke krav?

Dekningsnivå som trengs — Tredjepart? Omfattende? Obligatoriske og frivillige overskridelser?

Forsikringskrav historikk — Hvor mange forsikringskrav har blitt fremstilt de siste tre årene? Under hvilke
omstendigheter?

Startdato — Fra når vil du at forsikringsavtalen skal gjelde? Når går den nåværende forsikringsavtalen ut?

Hva slags forsikringsavtale ønsker du? — Foretrekker du å betale månedlig eller årlig?

Konkurrenter — Har du vært i kontakt med andre forsikringsselskaper? Hva slags prisoverslag kom de med?

Neste steg — Forklar hvilke dokumenter han/hun må levere inn

 Nåværende situasjon

 Tidsaspekt / Budsjett

 Fordeler
Gratis å registrere
seg
Snakker ikke med noen andre
konkurrenter

 Ulemper
Bare ser meg litt
rundt
Snakker med andre
konkurrenter

https://www.nocrm.io/sales-tools/free-sales-script-generator
https://www.nocrm.io?utm_medium=internal&utm_source=salesscript
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