Marktaandelenonderzoek NVGA 2007.
Eind april zal de NVGA haar jaarlijkse enquête houden. Vanuit DIAS kunt u de gevraagde informatie
verzamelen door onderstaande beschrijving te volgen.
1.

Hoe groot is het aantal volmachten per april 2007?
Op het scherm Bedrijfsgegevens (via menupad Beheer, Inrichting) staan op het tabblad
Volmacht de verstrekkers genoemd, waarvoor u momenteel een volmacht heeft.

2.

Welk aandeel van de premiestroom uit volmachtactiviteiten kwam in 2006 tot stand
via externe bemiddelaars/agenten?
U kunt deze verhouding boven water krijgen via de menuoptie Management Informatie, NVGA
Enquête, Premie aandeel agenten.

Hiermee wordt een actueel overzicht gegeven van de netto jaarpremies van de actieve
volmachtverzekeringen, gesplitst per agent. In onderstaand voorbeeld is 83,42 % van de
totale netto jaarpremie toe te wijzen aan verzekeringen zonder contractpartij Agent.

Hieruit is af te leiden dat 16,58 % via bemiddeling tot stand is gekomen.
3.

Welk automatiseringssysteem gebruikt u?
DIAS van Amedia

4a.

Hoeveel bedroeg in 2006 de geboekte premie en schade, en de gerealiseerde
provisie en tekencommissie binnen het volmachtkanaal per branche?
Deze informatie is te halen uit de rapportage volmacht, via het menupad Financieel,
Subadministratie, Overzichten, Volmacht. Op het overzicht Rapportage worden deze bedragen
genoemd.
Selecteer voor het overzicht alle volmachtverstrekkers, kies voor de boekperiode vanaf 012006 en tot en met 12-2006, verdichting kwartaal, sortering branchegroep.
Zet een vinkje bij Verdeeld en een vinkje bij Onverdeeld om de totale volmachtomzet op de
rapportage te vermelden en kies voor Selectie verwerken.

Vervolgens krijgt u het overzicht gepresenteerd en kunt u de totaalcijfers per branchegroep
overnemen in de enquête.

4b.

Hoeveel actieve volmacht verzekeringen waren er per 1 januari 2007?
Dit aantal is te verkrijgen via een portefeuillestand die via Management informatie,
Vervaardigen lijst gemaakt kan worden. U dient hiervoor een selectie te hebben gedefinieerd
die alle volmacht verzekeringen selecteert, middels een test op Acceptatie door =
Gevolmachtigde. Hanteer als peildatum 1-1-2007 en vervaardig de lijst.

Op het overzicht wordt het aantal actieve verzekeringen per 1 januari vermeld. Afhankelijk
van de definitie van de lijst wordt het aantal verzekeringen per branchegroep gepresenteerd.

4c.

Hoeveel bedroeg de schadereserve per 31 december 2006?
Via de menuoptie Management info, NVGA enquête, schadereserve per branchegroep kunt u
deze cijfers boven water halen.

Na keuze van de menuoptie wordt u gevraagd aan te geven over welk jaar de schadereserve
per branchegroep bepaald moet worden.

Na opgave van het jaar wordt het overzicht gemaakt.

