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Таблиця 1. Критерії впливу на формування лояльності клієнта до страхової 
компанії 

 
№ з/п Назва критерію 

 Етап 1. Підготовчий 
1.1 Доступний обсяг інформації про страхувальника 
1.2 Доступний обсяг інформації про страховий продукт 
… … 
… … 

Джерело: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Цикл PDCA (Шухарта-Демiнга). 
Джерело: 
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