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NVGA-bestandsaanlevering

De NVGA heeft een standaardformaat ontwikkeld om gegevens (financiële, polis- en
schadebestanden) uit te wisselen tussen gevolmachtigde agenten en volmachtgevende
maatschappijen. Vanuit ANVA kunt u bestanden rechtstreeks in dit formaat aanleveren aan de
maatschappij.
Het versturen van gegevens doet u doorgaans alleen op verzoek van de maatschappij. De
maatschappij doet een dergelijk verzoek altijd via e-mail. Bij een aanvraag via e-mail wordt vanuit
de maatschappij een elektronisch verzoek naar Volmachtbeheer verstuurd
(www.volmachtbeheer.nl ondersteunt assurantiekantoren die gebruik maken van ANVA via
internet). Volmachtbeheer registreert en agendeert het verzoek en stuurt het door naar uw
kantoor. In ANVA kan vervolgens een e-mailbericht worden aangemaakt met de gevraagde
gegevens in een .xml-bestand. De e-mail wordt naar de maatschappij gestuurd en bij
Volmachtbeheer wordt de agenda afgemeld.
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Inrichten NVGA-bestandsaanlevering

2.1

Activeren van het NVGA-model

1. De functionaliteit NVGA-bestandsaanlevering kan worden geactiveerd in pad BYSS, venster
Stuurcodes deel V door de stuurcode Aanleveren via volmachtbeheer op Ja te zetten.
2. Tevens dient het door Volmachtbeheer uitgegeven Agentnummer volmachtbeheer hier te
worden vastgelegd. Dit nummer is gelijk aan de inlogcode op www.volmachtbeheer.nl.
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2.2

Instellen NVGA-model per maatschappij

Een maatschappij kan in ANVA onder meerdere maatschappijnummers zijn geadministreerd. Het is
mogelijk om de bestanden van één maatschappij in één keer aan te leveren. Hiervoor is label
97151 Volmachtbestand via volmachtbeheer beschikbaar.
Als een maatschappij aangeeft dat deze via het NVGA-model bestandsgegevens wil ontvangen, dan
dient u eenmalig bij label 97151 in pad BLC deze maatschappij op te geven. In pad BMM dient
vervolgens per maatschappijnummer te worden gekoppeld met een code van dit label.
Pad: BMM
1. In het venster Maatschappijen selecteert u de maatschappij die u wilt koppelen aan een in
label 97151 opgegeven maatschappij.
2. Ga naar menu Acties - NVGA-bestand - Basisgegevens.

3. In het venster Aanleveren via www.volmachtbeheer vult u de volgende gegevens in:
Veld

Toelichting

Maatschappij

Vul hier met behulp van Info

de maatschappijnaam in

van een van de maatschappijen zoals opgegeven bij label
97151.
E-mailadres schadebestand

NVGA-bestandsaanlevering 2010

Geef hier het e-mailadres op dat gebruikt moet worden bij

4

Veld

Toelichting
het aanleveren van de schadebestanden aan de
maatschappij. Dit adres krijgt u van de maatschappij.

E-mailadres polisbestand

Geef hier het e-mailadres op dat gebruikt moet worden bij
het aanleveren van de polisbestanden aan de maatschappij.
Dit adres krijgt u van de maatschappij.

E-mailadres financieel bestand

Geef hier het e-mailadres op dat gebruikt moet worden bij
het aanleveren van de financiële bestanden aan de
maatschappij. Dit adres krijgt u van de maatschappij.

Identificatienummer

Vul hier het identificatienummer in.

Volmachtnemer POR-code

POR-code van de volmachtnemer.

Volmachtgever POR-code

POR-code van de volmachtgever.

Interne code volmachtgever

Vul hier het nummer van de interne code van de
volmachtgever in. Dit nummer krijgt u van de maatschappij.

Maatschappijnr volmachtbeheer

Het nummer waaronder de maatschappij bekend is bij
volmachtbeheer. Dit nummer krijgt u van volmachtbeheer.

4. Klik op Afsluiten
5. Klik op Afsluiten

.
en antwoord Ja op de vraag 'Alles akkoord?'.
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2.3

Vertaaltabellen per maatschappij

Per maatschappij dient een vijftal vertaaltabellen te worden ingeregeld.
Let op Als u altijd direct de ANVA-code naar de maatschappij stuurt, hoeft u de vertaaltabellen
NIET in te vullen. Met de vertaaltabellen worden de ANVA-codes omgezet naar maatschappijcodes.
Zo weet u zeker dat de codes voor de maatschappij duidelijk zijn.

Pad: BMM
1. In het venster Maatschappijen selecteert u de maatschappij waarvoor u de vertaaltabellen
wilt inregelen.
2. In het venster Maatschappijgegevens gaat u naar menu Acties.
3. Ga vervolgens naar NVGA-bestand – Vertaaltabellen. U kunt hier de volgende tabellen
inregelen:


Vertaling dekkingcodes (pagina 6)



Vertaling code Hoedanigheid (pagina 7)



Vertaling code relatiesoort (pagina 7)



Vertaling code geslacht (pagina 7)



Vertaling incl/excl BTW (pagina 7)

2.3.1 Vertaling dekkingcodes
Deze vertalingstabel is hetzelfde als de tabel die via BMM - Acties - Basis aanl. volmacht kan
worden opgegeven. Als u de tabel Basis aanleveren volmacht al heeft gevuld en de
dekkingscodes voor het aanleveren van de polisbestanden dienen vertaald te worden naar dezelfde
maatschappijcodes, dan hoeft u de tabel niet opnieuw te vullen.
ANVA gebruikt de gegevens uit de tabel voor het aanleveren van de volmachtgegevens tenzij u via
Vertaling dekkingcodes een andere tabel opgeeft. Op dat moment wordt de nieuw ingevulde
tabel gebruikt voor het aanleveren van de polisbestanden.
Pad: BMM
Kies voor de knop Vertaling dekkingcodes. De dekkingcodes dienen per
branche-dekkingcombinatie vertaald te worden naar maatschappijcodes.
Via het menu Opbouwen tabel wordt heel ANVA doorgelezen en alle bij de maatschappij
voorkomende branche-dekkingcombinaties worden getoond.
U kunt zelf een nieuwe branche of dekking toevoegen door te kiezen voor Nieuw

. Een

branche-dekkingscombinatie die u niet meer gebruikt kunt u verwijderen met de knop
Verwijderen

.

Voor iedere branche, dekking of branche-dekkingcombinatie dient u de maatschappijcode op te
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geven. Deze maatschappijcode geeft u op in het veld Vertaling maatschappij.

2.3.2 Hoedanigheid
U dient aan te geven welk label gebruikt dient te worden voor het aangeven van de hoedanigheid
van de verzekeringnemer met betrekking tot de polis.
Pad: BMM
Standaard is dit in ANVA het label 10245 Hoedanigheid. Als u een ander (vrij) label gebruikt voor
het aangeven van de hoedanigheid, dan geeft u dat label hier op. U kunt maximaal één label
opgeven.

2.3.3 Code geslacht
De codetabellen voor geslacht dienen te worden vertaald naar maatschappijcoderingen.
Pad: BMM
Ieder gebruikt geslacht in ANVA dient vertaald te worden naar een maatschappijcode. U kunt
kiezen uit de coderingen die zijn ingegeven bij label 00044 Geslacht.
Via het menu Opbouwen tabel worden alle coderingen uit label 00044 getoond.
Met Nieuw

voegt u een codering toe.

De bijbehorende maatschappijcode geeft u op in het veld Vertaling maatschappij.

2.3.4 Soort relatie
De codetabellen voor relatiesoort dienen te worden vertaald naar maatschappijcoderingen.
Pad: BMM
Ieder in ANVA gebruikte relatiesoort dient vertaald te worden naar een maatschappijcode. U kunt
kiezen uit de coderingen die zijn ingegeven bij label 00040 Soort relatie.
Via het menu Opbouwen tabel worden alle coderingen uit label 00040 getoond.
Met Nieuw

voegt u een codering toe.

De bijbehorende maatschappijcode geeft u op in het veld Vertaling maatschappij.

2.3.5 Incl/excl BTW
De codes inclusief/exclusief BTW dienen te worden vertaald naar maatschappijcodes.
Pad: BMM
Iedere in ANVA gebruikte code inclusief/exclusief BTW dient vertaald te worden naar een
maatschappijcode. U kunt kiezen uit de coderingen die zijn ingegeven bij label 10102 Bedragen
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zijn incl./excl. BTW(code).
Via het menu Opbouwen tabel worden alle coderingen uit label 10102 getoond.
Met Nieuw

voegt u een codering toe.

De bijbehorende maatschappijcode geeft u op in het veld Vertaling maatschappij.
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Werken met NVGA-bestandsaanlevering

Met het NVGA-model kunt u op verzoek van de maatschappij financiële, polis- en/of
schadebestanden elektronisch verzenden naar de maatschappij. De maatschappij doet een
dergelijk verzoek altijd via e-mail. Bij een aanvraag via e-mail wordt vanuit de maatschappij een
elektronisch verzoek naar Volmachtbeheer verstuurd. Volmachtbeheer registreert het verzoek en
stuurt het door naar uw kantoor in de vorm van een e-mail.
Op uw kantoor wordt de e-mail met het verzoek gelezen. In ANVA wordt het bestand aangemaakt
en wordt een e-mailbericht aangemaakt met de benodigde gegevens. Deze informatie wordt
vervolgens aan de maatschappij aangeleverd via e-mail. Tegelijkertijd wordt naar Volmachtbeheer
een afmelding verstuurd. Via Volmachtbeheer wordt de status van het verzoek van de
maatschappij bijgehouden. Als niet binnen een aantal dagen wordt voldaan aan het verzoek, wordt
een (elektronische) herinnering aan uw kantoor verstuurd.
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3.1

Financieel bestand aanleveren

Let op De volmachtaanlevering dient op concernniveau plaats te vinden, want binnen ANVA
ondersteunen we maar één volmacht. Indien u 'Volmacht apart' gebruikt, worden alle
schadeboekingen op het kantoor VOL geplaatst.
De gegevens worden zowel met als zonder vertaling aangeleverd.
Pad: ID1F
1. In het venster Volmachtgegevens naar maatschappij (NVGA-2010) kunt u de criteria
voor het aanmaken van de volmachtgegevens opgeven:

Veld

Toelichting

Maatschappij

Selecteer één

, een reeks

of alle

maatschappijen.

Let op Als de maatschappij in een poolverdeling is opgenomen
moet u hier ook deze volmachtmaatschappij opnemen (de
poolmaatschappij dient niet te worden opgenomen).
Datum vanaf en t/m

Vul hier in vanaf en tot en met wanneer welke datum de
financiële gegevens verzameld moeten worden.

Aanmaken incl.

Geef aan welke gegevens in het bestand opgenomen moeten
worden:
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Veld

Toelichting

Adressering



Prolongatiegegevens



Gegevens over eenmalige boekingen



Schadebetalingen



Schadereserveringen

Een aantal gegevens is hier al ingevuld op basis van de gekozen
maatschappij. U kunt de gegevens indien gewenst aanpassen of
aanvullen.

Verzendwijze

Selecteer de verzendwijze:


E-mail: het e-mailadres wordt gevuld aan de hand van de
maatschappijgegevens in pad BMM. U kunt het adres wel
wijzigen.



E-mail incl. BCC gebruiker: via een CC of BCC kan een
e-mail worden verstuurd naar het e-mailadres van de
ANVA-gebruiker. Als u gebruikmaakt van ANVA Mail 2.0 (in
pad BYSS (deel VII) staat de stuurcode ANVA Mail 2.0 op
Ja) wordt de e-mail naar de gebruiker gestuurd via de BCC.
Als ANVA Mail 2.0 niet is geactiveerd, wordt de e-mail naar
de gebruiker gestuurd via de CC.



Volledig pad: de locatie waar u het bestand wilt bewaren. U
kunt het bestand dan later versturen.

Adressering

De adresgegevens worden automatisch gevuld aan de hand van
de maatschappijgegevens uit pad BMM. U kunt ze wel wijzigen.
De begeleidende brief wordt in het e-mailbericht opgenomen,
hierin wordt ook de adressering opgenomen.

Afzender

De adresgegevens worden automatisch gevuld aan de hand van
de kantoorgegevens uit pad BYKA. U kunt ze wel wijzigen.
De begeleidende brief wordt in het e-mailbericht opgenomen,
hierin wordt ook de afzender opgenomen.

Afdruk gegevens

Kies of u een afdruk van de gevraagde gegevens wilt. U kunt
later kiezen of u de afdruk op printer, schijf of scherm wilt.

2. Klik op Start

en antwoord Ja op de vraag "Alles akkoord?".

3. Als u e-mail als verzendwijze heeft gekozen, wordt de mail aangemaakt met in de bijlage de
gevraagde volmachtgegevens. Indien gewenst kunt u de e-mail nog aanpassen. Verstuur
vervolgens de e-mail.
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3.2

Polisbestand aanleveren

De gegevens worden zowel met als zonder vertaling aangeleverd.
Pad: ID1P
1. In het venster Polisbestand NVGA-model 2010 kunt u de volgende gegevens invullen:

Veld

Toelichting

Aanvraagnummer

Door de maatschappij bepaald. Dit nummer wordt in het
onderwerpveld in het e-mailbericht geplaatst.

Datum aanvraag

Datum waarop de aanvraag van de maatschappij is verstuurd.

Maatschappij

Vul hier in van welke maatschappij u de gegevens wilt aanmaken. U
kunt hier kiezen uit de maatschappijen zoals opgegeven in label
97151 Volmachtbestand via volmachtbeheer.

Referentie zender

Vul uw referentie in.

Polissen

Geef aan welke polissen in het bestand moeten worden opgenomen:

Uitvoer naar



Lopend: wijzigingsreden 1 t/m 9, 30 t/m 39 en 50 t/m 99999.



Opgeschort: wijzigingsreden 20 t/m 29.



Niet prolongerend: wijzigingsreden 10 t/m 19.



Geroyeerd: wijzigingsreden 40 t/m 49.



Geroyeerde polissen binnen 1 jaar na aanvraagdatum.

Kies of u het bestand direct per e-mail wilt verzenden of dat u het
wilt opslaan als bestand om het op een ander tijdstip of op andere
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Veld

Toelichting
wijze te versturen.

2. Klik op Start

.

3. Vul een Pad en een Bestandsnaam in.
4. Als u e-mail als verzendwijze heeft gekozen, wordt de mail aangemaakt met in de bijlage de
gevraagde gegevens. Indien gewenst kunt u de e-mail nog aanpassen. Verstuur vervolgens de
e-mail.
Er wordt automatisch een afmelding verstuurd naar Volmachtbeheer. Volmachtbeheer houdt bij of
aan het verzoek is voldaan. Als niet wordt voldaan aan het verzoek van de maatschappij ontvangt
u na enkele dagen een herinnering en na nog een periode wordt het verzoek als ‘niet beantwoord’
teruggestuurd naar de maatschappij. De termijnen die hiervoor gelden worden door de
maatschappij bepaald.
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3.3

Schadebestand aanleveren

De gegevens worden zowel met als zonder vertaling aangeleverd.
Pad: ID1S
1. In het venster Schadebestand NVGA-model kunt u de volgende gegevens invullen:

Veld

Toelichting

Aanvraagnummer

Door de maatschappij bepaald. Dit nummer wordt in het
onderwerpveld in het e-mailbericht geplaatst.

Aanvraagdatum

Datum waarop de aanvraag van de maatschappij is
verstuurd.

Schadedatum vanaf en t/m

Geef hier de periode op waarbinnen u de schadegegevens
wilt opnemen in het bestand.

Maatschappij

Vul hier in van welke maatschappij u de gegevens wilt
aanmaken, u kunt hier kiezen uit de maatschappijen zoals
opgegeven in label 97151.

Referentie zender

Vul uw referentie in.

Uitvoer naar

Kies of u het bestand direct per e-mail wilt verzenden of dat
u het wilt opslaan als bestand om het op een ander tijdstip of
op andere wijze te versturen.

2. Klik op Start

.

3. Vul een Pad en een Bestandsnaam in.
4. Als u e-mail als verzendwijze heeft gekozen, wordt de mail aangemaakt met in de bijlage de
gevraagde gegevens. Indien gewenst kunt u de e-mail nog aanpassen. Verstuur vervolgens de
e-mail.
Er wordt automatisch een afmelding verstuurd naar Volmachtbeheer. Volmachtbeheer houdt bij of
aan het verzoek is voldaan. Als niet wordt voldaan aan het verzoek van de maatschappij ontvangt
u na enkele dagen een herinnering en na nog een periode wordt het verzoek als ‘niet beantwoord’
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teruggestuurd naar de maatschappij. De termijnen die hiervoor gelden worden door de
maatschappij bepaald.
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