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Bericht algemeen
Dit bestand is bedoeld voor het rapporteren van de schade gegevens op
een bepaald moment. In het bestand worden de schades en bijbehorende
stand van de reserveringen en betalingen opgenomen.
In geval van poolaandelen wordt alleen het eigen aandeel van de
verzekeraar opgenomen.
Het kan voorkomen dat er in het schadeprotocol schades worden gemeld
op polissen die niet voorkomen in het polisprotocol. Het betreft dan
schades die in het verleden op die betreffende maatschappij
geadministreerd waren. Op het moment van aanmaken van een nieuw
polisbestand hoeft dat niet meer het geval te zijn.
Verplichte (V) en facultatieve velden (F)
Het is bij de verplichte velden zo dat deze in elk geval doorgegeven
moeten worden. Bij de facultatieve velden is het de bedoeling dat deze
zoveel als mogelijk worden doorgegeven.
Selectiecriteria, bij het aanleveren van de historische afgehandelde
schadegegevens dient het aantal maanden te worden bepaald op basis van
de datum waarop een schade is afgewikkeld en niet op basis van de
schadedatum.

AANVULLENDE DEFINITIE BEGRIPPEN
PARTIJ VOLMACHTNEMER
PARTIJ VOLMACHTNEMER

xml tag: VE

Informatie over de betrokken gevolmachtigde agent, ook wel
Volmachtnemer genoemd.
Naam VE_Naam
Geen tweeledig gebruik, betreft hier de bedrijfsnaam van de
rechtspersoon (de gevolmachtigde).
Identificatie nummer VE_IDNR
Identificatienummer waarmee de partij bekend staat in de
communicatie. Dit wordt bilateraal afgesproken tussen partijen.
Deze hoeft niet gevuld te worden, agentschapnummer wordt
gecommuniceerd in VL_VEIDNR.

PARTIJ VOLMACHTGEVER
PARTIJ VOLMACHTGEVER

xml tag: VL

Informatie over de rechtspersoon die over de bevoegdheid beschikt om als
volmachtverstrekkende verzekeraar een volmacht aan een gevolmachtigde
agent te verstrekken.
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Naam VL_Naam
Geen tweeledig gebruik, betreft hier de bedrijfsnaam van de
rechtspersoon (volmachtgever).

POR Maatschappij aanduiding, code VL_MYAAND
Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. De codes worden door
SIVI onderhouden. Publicatie o.a. in het Vademecum v. Verz.
Bij dit attribuut wordt de waarde(n) POR code van de verzekeraar
verwacht die in het betreffende bestand wordt aangeboden. Wanneer
er meerdere verzekeraars worden geselecteerd dienen er dus
meerdere VL entiteiten te worden aangeboden. Let op het gaat hier
om de POR code van de verzekeraar en niet om de interne
maatschappijcode.
Voorbeeld:
Bij een bestand uitsluitend voor REAAL wordt er een VL entiteit
verwacht met H043.
Bij een bestand aangemaakt vanuit de hele portefeuille met Delta
Lloyd en REAAL als volmachtgevers worden er twee VL entiteiten
verwacht, voor Delta Lloyd D016 en voor REAAL H043.
Volmachtnemer identificatie VL_VEIDNR
Identificatienummer waarmee de in de communicatie betrokken
volmachtnemer bekend staat bij de volmachtgever.
Betreft het agentschapnummer waaronder gevolmachtigde bij
volmachtgever geregistreerd staat.

FINANCIELE INFORMATIE
FINANCIELE INFORMATIE

xml tag: FT

Gegevens over een geadministreerde financiele transactie. Het gaat hier
alleen om de daadwerkelijke geboekte gegevens.
Bij de aanlevering dient de schaderesereve in een FT blok te worden aangeleverd.
De standen van de betaalde schade en verhaalde schade moeten gezamenlijk in een FT
blok worden aangeleverd. Uiteraard beide per verdieping van branchecode van verzekeraar
en/of gevolmachtigde.
Schade bedrag FT_TSCHBDR, Verhaald schadebedrag FT_TSVHBDR en
Schade reserve FT_SCHRSRV
Bij betaalde schade met geldstroom vanuit GA naar verzekerde /
tegenpartij/betrokkene, positief doorgeven. Bij verhaalde schade met
geldstroom terug naar GA dit bedrag ook positief doorgeven.
Voorbeeld:
Een schade uitbetaling van € 5.000 naar verzekeringnemer dient als
FT_TSCHBDR = 5000 doorgegeven te worden. Wanneer er een
bedrag is verhaald dient het bedrag ook positief te worden
doorgegeven.
Schade bedrag FT_TSCHBDR
Totale schadebedrag, inclusief eventuele expertise kosten.
Verhaald schadebedrag
Totale verhaald schadebedrag.
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Schade reserve FT_SCHRSRV
Bij dit attribuut wordt de waarde verwacht van de stand van de
schadereserve ultimo periode. Per schadedossier wordt er per
dekking slechts 1 record verwacht.
Voorbeeld:
Een schadereserve op de dekking WA welke is samengesteld vanuit 3
reserveringen van € 1.000, € 2.000 en € 3.000 en waarop een
schadebetaling heeft plaatsgevonden van € 1.500 welke ook ten laste
van de schadereservering is gegaan, dient dus de waarde
FT_SCHRSRV = 4500 doorgegeven te worden.
Volmacht branchecode FT_GABRA
Branchecode van de gevolmachtigde agent.
Bij dit attribuut wordt de waarde verwacht van de hoofdbranchecode
van de volmacht. Het betreft hier de eigen code van de
gevolmachtigde vanuit het systeemhuis.
ANVA : Hoofdbranche (bijvoorbeeld 02000 Motorrijtuigen)
CCS
: Soort verzekering (bijvoorbeeld MR Motorrijtuig)
DIAS
: Branchegroep (bijvoorbeeld 20 Motorrijtuigen)
Volmacht subbranchecode FT_GASBRA
Subbranchecode van de gevolmachtigde agent.
Bij dit attribuut wordt de waarde verwacht van de branchecode van
de volmacht. Het betreft hier de eigen code van de gevolmachtigde
vanuit het systeemhuis.
ANVA: Branche (bijvoorbeeld 02100 Personenauto)
CCS:
Product (bijvoorbeeld 100 Personenauto WA)
DIAS: Branche (bijvoorbeeld 153 Auto)
Volmacht dekkingscode FT_GADEKCD
Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.
Bij dit attribuut wordt de waarde verwacht van de dekkingscode van
de volmacht. Het betreft hier de eigen code van de gevolmachtigde
vanuit het systeemhuis.
ANVA: Dekking (bijvoorbeeld 02010 Wettelijke aansprakelijkheid)
CCS:
Branche (bijvoorbeeld 100 Wettelijke aansprakelijkheid)
DIAS: Branche (bijvoorbeeld 10 Wettelijke aansprakelijkheid)
Voorbeeld:
Volmachtgever branchecode FT_VGBRA
Branchecode van de volmachtgever.
Bij dit attribuut wordt de vertaalde waarde verwacht, de branchecode
van de verzekeraar, vertaald naar aanleiding van de combinatie
hoofbranche-branche-dekking van de gevolmachtigde. Wanneer er
een onvertaalde aanlevering door de verzekeraar wordt verwacht
hoeft er geen waarde voor dit attribuut doorgegeven te worden.
Voorbeeld:
Personenauto, dekking WA dient voor Allianz aangeleverd te worden
op maatschappijbranchecode 500 Personenauto W.A.
Volmachtgever code FT_VGCODE
Interne code van de volmachtgever waarop geboekt wordt.
Bij dit attribuut wordt de waarde verwacht van de interne
maatschappij van de gevolmachtigde waarop geboekt wordt. Met
andere woorden de maatschappijcode vanuit het systeemhuis. Bij
poolmaatschappijen dus niet de maatschappijcode van de
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poolmaatschappij maar de code van de achterliggende
volmachtmaatschappij.
Voorbeeld:
Een boeking op een 100% volmacht van Nationale Nederlanden wordt
hier de maatschappijcode vanuit het systeemhuis verwacht.
Wanneer er een boeking wordt aangeboden vanuit een
poolmaatschappij, waarbij Nationale Nederlanden als deelnemer in de
betreffende pool voorkomt, wordt hier ook waarde van de
maatschappij uit de poolverdeling verwacht.

POOLAANDEEL
financiele informatie - POOLAANDEEL

xml tag: MP

Informatie over het pool aandeel van een verzekeraar in een bepaald
contract.
Identificerende gegevens
Poolnummer MP_POOLNUM
Poolnummer. Interne code van de pool maatschappij.
Bij dit attribuut wordt de waarde verwacht van de interne
poolmaatschappij van de gevolmachtigde. Met andere woorden de
poolmaatschappijcode vanuit het systeemhuis.
ANVA: maatschappijcode van de betreffende maatschappij
(bijvoorbeeld P200)
CCS:
maatschappijcode van de betreffende maatschappij
(bijvoorbeeld 700)
DIAS: assuradeurenbedrijfscode gevolgd door het
verdelingsnummer (bijvoorbeeld 2201, waarbij 220 de bedrijfscode is
en waarde 1 het verdelingsnummer).
Voorbeeld:
Wanneer er een boeking wordt aangeboden vanuit een
poolmaatschappij, wordt hier de waarde van de poolmaatschappij
verwacht. Wanneer er boekingen worden aangeboden vanuit een
volmachtmaatschappij dient de entiteit MP niet te worden
doorgegeven.
Percentage poolaandeel MP_POOLPRC
Percentage poolaandeel kan worden berekend vanuit de betreffende
boeking waardoor afrondingsverschillen kunnen onstaan.
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