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Samenwerking Aplaza en VPI
Bundeling krachten
Na VPI Tariferen gaat de ontwikkeling van VPI Fase 2 (realtime uitwisselen polis- en
schadegegevens en koppeling met acceptatiesystemen) van start. Hiervoor worden de bestaande
VPI-koppelingen met de volmachtpakketten uitgebreid. APLAZA en VPI gaan een samenwerking
aan waarbij de realisatie van VPI Fase 2 het eerste gemeenschappelijke project zal zijn. Via deze
samenwerking investeren ook de systeemhuizen mee in de ketenintegratieprojecten binnen het
volmachtkanaal. Daarbij ontstaat er een gemeenschappelijke basis voor standaardisatie en snelle
ontwikkeling van nieuwe initiatieven voor zowel het volmacht- als het provinciale kanaal.
Op 28 oktober 2011 hebben VPI en Aplaza een samenwerkingsovereenkomst getekend.
Het platform van Aplaza koppelt het softwarepakket van het intermediair direct aan de extranetten van
verzekeraars, zodat gegevens slechts één keer hoeven te worden ingevoerd en de kwaliteit van de
administratie in de hele keten verbetert.
VPI - VolmachtBeheer Producten Interface
VPI is een initiatief dat in samenwerking met ANVA, CCS, Unit4 en SIVI is ontwikkeld door acht
verzekeraars, de NVGA, VolmachtBeheer en Colimbra. De acht verzekeraars zijn: Allianz, ASR, Avero
Achmea, Delta Lloyd, London, Monuta, Nationale-Nederlanden, en REAAL.
VPI Tariferen
Met VPI Tariferen kan de volmachtgever zeer eenvoudig, snel en foutloos actuele tarieven distribueren
naar de volmachtkantoren. VPI Tariferen is een koppeling gebaseerd op marktstandaarden, geschikt voor
elk volmachtpakket, die het mogelijk maakt om vanuit het volmachtpakket een koppeling te maken met de
rekenboxen van maatschappijen. Hiermee kunnen zowel enkelvoudige premieberekeningen als
premievergelijkingen met meerdere rekenboxen worden gemaakt.
VPI Fase 2
In VPI Fase 2 worden er 3 nieuwe modules gebouwd:
1. VPI Polisinformatie
Door deze module wordt het mogelijk voor volmachtkantoren en maatschappijen om realtime
polisgegevens uit te wisselen. Voorbeelden van toepassingen zijn:
 Reisverzekeringen: Een reisschade wordt gemeld bij een alarmcentrale die verificatie wil doen op
dekking.
 Rechtsbijstand: De juridische afhandeling wordt altijd uitgevoerd door de rechtsbijstandverzekeraar.
Maar deze heeft hiervoor wel de polis/dekkingsgegevens nodig van de gevolmachtigd agent.
 Uitvaart: De afhandeling van de uitvaart of uitkering wordt altijd uitgevoerd door de verzekeraar.
Maar deze heeft hiervoor wel de polis/dekkingsgegevens nodig van de gevolmachtigd agent.
 Special limits: Veel volmachtgevers houden voor de specials een aparte database bij. Dit gebeurt nu
veelal op basis van een kopie polisblad dat men krijgt van de gevolmachtigd agent. Door VPI



Polisinformatie wordt zowel de aanvraag als bij aanpassing van een special automatisch een record
aangeboden aan de database waarin de specials geregistreerd staan.
Concurrentiële audit rapportages: Volmachtgevers die een audit voorbereiden nemen altijd een
steekproef op een aantal polissen. Nu moet de gevolmachtigd agent een kopie maken en opsturen,
met VPI Polisinformatie kan deze realtime de gevraagde polisgegevens aanleveren.

2. VPI Schade-informatie
Met behulp van deze module kunnen volmachtkantoren en maatschappijen realtime schade-informatie en
(boekings)gegevens uitwisselen. Voorbeelden van toepassingen zijn:
 Overdracht behandeling schadedossiers, bijvoorbeeld personenschade, “buitenlandschade” etc.
 Uitwisselen schadereserveringen en uitkeringen, hierdoor sluit de administratie van het
volmachtbedrijf en de maatschappij naadloos op elkaar aan.
3. VPI Acceptatie
Met behulp van deze module wordt het mogelijk voor volmachtkantoren om een realtime koppeling te
maken met de acceptatiesystemen van hun volmachtgevers. Dit voor zowel het back-, mid- als frontoffice
proces. Hierdoor is het niet meer nodig om acceptatierichtlijnen binnen het eigen volmachtpakket in te
bouwen en te onderhouden.
De modules van VPI Fase 2 bieden voordelen voor zowel de volmachtgever, de gevolmachtigd agent en
de klant.
De NVGA over VPI Fase 2
De NVGA is verheugd dat de volgende stap met betrekking tot VPI nu daadwerkelijk is gezet. VPI Fase 2
maakt de noodzakelijke data-uitwisseling tussen volmachtgevers en gevolmachtigden in de toekomst een
stuk simpeler. De NVGA ondersteunt en denkt graag mee bij de verdere ontwikkelingen van dit soort
initiatieven.
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