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Volmachtrapportage NVGA

Ten behoeve van de rapportage aan volmachtmaatschappijen biedt DIAS gevolmachtigde
tussenpersonen de mogelijkheid om boekingsinformatie met betrekking tot hun portefeuilles te
produceren. Deze informatie kan zowel gebruikt worden om een verslag van de
maatschappijborderellen (mutatie, prolongatie, schade) te maken, als om aanlevering van de
gewenste boekingsgegevens in het zogenaamde NVGA-formaat (Nederlandse Vereniging van
Gevolmachtigde Assurantie-agenten) te kunnen verzorgen.
In DIAS kan de bovengenoemde rapportage automatisch worden vervaardigd. Hierbij worden twee
bestanden aangemaakt:
•
•

Een bestand met de prolongatie- en mutatiegegevens ingedikt op branche/dekking niveau en
schadeboekingen op individueel niveau.
Een bestand met de individuele (dat wil zeggen, per boeking) prolongatie- en
mutatiegegevens.

De beide bestanden voldoen aan de standaard, beschreven in de NVGA notitie “Protocol
gestandaardiseerde gegevensverwerking – recordindeling” van 15 december 2000. Voor de
individuele herkenbaarheid is aan het tweede bestand de extra rubriek Polisnummer Volmacht aan
toegevoegd.
De beide bestanden, van het formaattype ASCII, kunt u als uitgangspunt gebruiken om zelf de
benodigde verslagen te vervaardigen. Het verzenden van de gegevens vormt géén onderdeel van
de functionaliteit in DIAS. De aanlevering van de gegevens kan tegenwoordig via diverse
(elektronische) wegen plaatsvinden. Bijvoorbeeld op Cd-rom of diskette of via e-mail.
Hierna wordt een beschrijving gegeven van:
•
•

Vervaardigen bestanden rapportage NVGA.
1. Via fiatteren afrekening
2. Via Financieel, Borderellen, Bordereloverzicht
Inhoud bestanden rapportage NVGA.
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Vervaardigen bestanden rapportage NVGA
1. Via fiatteren afrekening
Als vertrekpunt kiest u het menupad Financieel, Subadministratie, Afrekening. Vervolgens
kiest u voor Wijzigen. Het volgende venster verschijnt:
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Voor de afreking selecteert u nu de juiste Subadministratie en de betreffende
Afrekenperiode. Bijvoorbeeld:

Kiest u hier voor Opties, Verwerken
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Na de laatste controle via Opties, Overzicht kiest u wederom voor Opties, Verwerken.
DIAS stelt de volgende controlevraag:

Klikt u hier op ‘Ja’
DIAS stelt nu de volgende vraag:

Klikt u hier op ‘Ja’
Wanneer het proces is afgerond, verschijnt een melding waarin wordt aangegeven op welke
locatie de door DIAS geproduceerde bestanden te vinden zijn.

De bestanden worden standaard in de map DATA van DIAS geplaatst. De bestanden
hebben de volgende naamgeving: VolmXXXX-20060228.001 en VolmXXXX-20060228.002,
waarbij XXXX staat voor de POR-code van de betreffende maatschappij. Zoals te zien is,
heeft deze in het geval van Volmacht Nat.Ned Schade de waarde NNVM. De laatste dag van
de verslagperiode wordt eveneens vermeld in de bestandsnaam.
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2. Via Financieel, Borderellen, Bordereloverzicht
Als vertrekpunt kiest u het menupad Financieel, Borderellen, Bordereloverzicht. Vervolgens
kiest u voor Wijzigen. Het volgende venster verschijnt:

Voor het vervaardigen van de volmachtrapportage selecteert u een Dagboek van het type
Afrekening. Nadat u het dagboek hebt geselecteerd worden de velden Boekperiode en
Verwerkt/Gefiatteerd toegankelijk. Het veld Verwerkt/Gefiatteerd is default aangevinkt.
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Nadat u een Boekperiode hebt aangegeven, worden in de box de verwerkte/gefiatteerde
borderellen van het type Afrekening getoond.

In de box staan de borderellen van alle crediteuren voor de opgegeven periode (afrekening
over mei heeft boekperiode juni). Voor het maken van de rapportage dient u één borderel
te selecteren. Wanneer dit een borderel betreft waarvan de crediteur tevens
volmachtverstrekker is, wordt de knop Rapportage

toegankelijk. Consequentie van

deze opzet is dat het maken van de rapportage altijd achteraf geschiedt, dat wil zeggen
nadat de afrekening voor een bepaalde maatschappij, voor een bepaalde boekmaand heeft
plaatsgevonden. Het aanmaken van de rapportage kan worden gestart door op de knop
Rapportage te klikken. Deze actie resulteert uiteindelijk in twee bestanden voor de
geselecteerde volmachtcrediteur, voor de betreffende boekmaand.
Als voorbeeld zullen we de volmachtrapportage voor maatschappij Volmacht Nat.Ned.
Schade vervaardigen. Hiertoe selecteert u het borderel in de box en drukt u op de knop
Rapportage

. Het verwerkingsproces wordt hiermee opgestart.

Wanneer het proces is afgerond, verschijnt een melding waarin wordt aangegeven op welke
locatie de door DIAS geproduceerde bestanden te vinden zijn.
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De bestanden worden standaard in de map DATA van DIAS geplaatst. De bestanden
hebben de volgende naamgeving: VolmXXXX-20060228.001 en VolmXXXX-20060228.002,
waarbij XXXX staat voor de POR-code van de betreffende maatschappij. Zoals te zien is,
heeft deze in het geval van Volmacht Nat.Ned Schade de waarde NNVM. De laatste dag van
de verslagperiode wordt eveneens vermeld in de bestandsnaam.

Inhoud bestanden rapportage NVGA

Dit hoofdstuk bevat de indeling van de afgeleide bestanden. Aan de hand van deze beschrijving
kunt u zelf verslagen maken.
De gegevens in de afgeleide bestanden zijn gegroepeerd op de rubriek Dekkingcode verzekeraar.
In DIAS hebt u de mogelijkheid om uw “eigen” dekkingcodes vast te leggen. Dit doet u bij het
inrichten van de verzekeraar. Nadere informatie hierover treft u aan in het handboek Volmacht
beheer.
Bij het bepalen van de inhoud van de rubriek Dekkingcode verzekeraar wordt altijd eerst gekeken
of voor het betreffende product bij de verzekeraar een “eigen” dekkingscodes is opgegeven. Als
daar een waarde wordt gevonden, wordt deze overgenomen, anders wordt de rubriek als volgt
gevuld:



Branche + Dekkingcode, indien deze beide gevuld zijn.
Branche + 0000, indien de dekkingcode niet is gevuld.
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Bestand VolmNNVM-20060228.001 bevat de ingedikte gegevens per branche/dekking voor de
prolongatie- en mutatieborderellen en de individuele boekingen voor de schade-borderellen. Voor
dit bestand geldt:
•
•
•
•

De ingedikte prolongatiegegevens worden opgenomen in recordtype PRL.
De ingedikte mutatiegegevens worden opgenomen in recordtype MUT.
De individuele schadegegevens worden opgenomen in recordtype SCB.
Alle gegevens van een recordtype worden direct achter elkaar op één regel geplaatst zonder
scheidingstekens en conform onderstaande lengtes.

Deze recordtypen bevatten de volgende gegevens:
•

PRL/MUT

Dekkingcode verzekeraar

Bedrag provisie

Bedrag tekencommissie

Bedrag netto premie

10
15
15
15

posities.
posities.
posities.
posities.

Hierbij dient te worden opgemerkt dat elk bedrag altijd als laatste positie een 0 bevat als het
bedrag 0 of positief is en een 1 als het bedrag negatief is!
•

SCB








Dekkingcode verzekeraar
Schadedatum
Schadenummer volmacht
Schadenummer maatschappij
Polisnummer volmacht
Schadebedrag
Verhaald schadebedrag

10 posities.
8 posities.
35 posities.
35 posities.
20 posities.
15 posities.
15 posities.

Hierbij dient te worden opgemerkt dat het Verhaald schadebedrag altijd leeg wordt gelaten.
Bestand VolmNNVM.002 bevat voor alle drie de genoemde borderellen de individuele
boekingsgegevens. Voor dit bestand geldt:

•
•
•
•

De individuele prolongatiegegevens worden opgenomen in recordtype PRL.
De individuele mutatiegegevens worden opgenomen in recordtype MUT.
De individuele schadegegevens worden opgenomen in recordtype SCB.
Alle gegevens van een recordtype worden op één regel achter elkaar geplaatst, gescheiden
door een puntkomma. De lengte van een rubriek is in dit bestand niet vast, maar wordt
bepaald door z´n inhoud.
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Deze recordtypen bevatten de volgende gegevens:

•

PRL/MUT/SCB

Dekkingcode verzekeraar

Bedrag provisie

Bedrag tekencommissie

Bedrag netto premie

Polisnummer volmacht.

Schadedatum

Schadenummer volmacht

Schadenummer maatschappij

Schadebedrag

Omschrijving branche.

Omschrijving dekking.

(met 0 gevuld bij SCB).
(met 0 gevuld bij SCB).
(met 0 gevuld bij SCB).
(leeg
(leeg
(leeg
(leeg

bij
bij
bij
bij

PRL/MUT).
PRL/MUT).
PRL/MUT).
PRL/MUT).

ADDENDUM
•

Let op dat de dekkingscodes van de verzekeraar gevuld zijn!

•

De dekkingscode verzekeraar kan per dekkingscode DIAS in combinatie met de
branche worden vastgelegd.

•

Het bovenstaande kunt u controleren door de aangemaakte bestanden te bekijken.

•

Voor aanlevering bij AXA is binnen DIAS in het tabblad Volmacht bij de verzekeraar, de
mogelijkheid aanwezig om de vereiste onderverdeling te maken in de verschillende
dekkingscodes per branche. AXA maakt bijvoorbeeld onderscheid tussen WA personenauto
particulier en WA personenauto zakelijk.

•

Zie verder handboek Volmacht Beheer
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