Marktaandelenonderzoek NVGA 2006
Begin april zal de NVGA haar jaarlijkse enquête houden. Het ligt in de planning om de
vervaardiging van de gevraagde cijfers te vereenvoudigen door hiervoor een speciale pagina in
Amis aan te maken. Het lukt echter niet om dit voor april van dit jaar gereed te hebben.
Een aantal cijfers zijn op dit moment al uit Amis te halen, hieronder staat beschreven waar de
gevraagde cijfers te vinden zijn. Daar waar Amis nog geen overzicht voor heeft, wordt het
alternatief vanuit Anva beschreven.
Vragen
1. Hoe groot is het aantal volmachten per september 2005?
Dit getal is niet eenvoudig uit Amis te halen, omdat sommige volmachten bijvoorbeeld
uitsluitend in een pool zijn ondergebracht.
2. Welk aandeel van de premiestroom uit volmachtactiviteiten komt anno 2005 tot
stand via externe bemiddelaars/agenten.

•
•
•
•

Er van uitgaande dat de externe bemiddelaar/agent als agent in ANVA is ingeregeld is
deze informatie te halen uit het omzet-overzicht.
Zet het vinkje bij de filter op agent bij (Leeg) uit
Selecteer bij het filter Soort Portefeuille ‘Volmacht’
Zet bij het filter Year uitsluitend 2005 aan
Het totaalbedrag onder de kolom premie is de premiestroom via externe
bemiddelaars/agenten

•
•
•

Zet het vinkje bij de filter op agent bij (Leeg) weer aan
Het totaalbedrag onder de kolom premie is de totale premiestroom.
Zo is eenvoudig het gevraagde percentage te berekenen.

3. Welk automatiseringssysteem gebruikt u?
Anva
4. Hoeveel bedroegen in 2003, 2004 en 2005 de geboekte premie en schade, en de
gerealiseerde provisie en tekencommissie binnen het volmachtkanaal per branche?

•
•
•
•

•

•

Ook deze informatie is te halen uit het omzet-overzicht. De geboekte premie / Provisie /
Tekencommissie is te halen uit het eerste overzicht ‘Premie’ en de geboekte schade is te
halen uit het tweede overzicht ‘Schade’.
Selecteer bij het filter Soort Portefeuille ‘Volmacht’
Klik met de rechtermuisknop op het veld Month (naast Year) en kies voor Veld
verwijderen
Sleep het veld Soort Portefeuille naar boven bij de overige filtervelden
Het veld Year kan nu opengeklapt worden door op het plusje ervoor te klikken. Het
resultaat is een overzicht van de geboekte premie / provisie / tekencommissie per
hoofdbranche. Indien nodig kan een hoofdbranche nog opengeklapt worden naar
brancheniveau.
Klap het veld Year open voor alle gevraagde jaren.

Voor het schade-overzicht kunnen dezelfde handelingen uitgevoerd worden en dan volgt
onder de kolom Totale schade de geboekte schade per jaar per hoofdbranche (of per
branche)

5. Hoeveel bedroeg de schadereserve per 31 december?

•
•
•
•
•
•

Dit gegeven is helaas nog niet uit Amis te halen. Met de volgende update zal dit worden
toegevoegd.
Hiervoor zal Anva gebruikt moeten worden m.b.v. pad Schade / Reserve, lasten en
statistiek / Reserve / Maatschappij / Maatschappij.
Kies voor t/m 31-12-****
Selecteer de volmachtmaatschappijen
Selecteer alle reserveringscodes
Kies bij regel per voor Branche
Kies bij Totalen per voor Branche en Hoofdbranche.
Herhaal dit voor alle gevraagde jaren.

