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Inleiding

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven
(NVGA) is met een grote groep volmachtgevers een protocol ontwikkeld voor de elektronische aanlevering van de rekening-courantinformatie alsmede het uitwisselen van gegevens m.b.t. polissen en schadedossiers.
Dit protocol beschrijft het aanleveren van bestanden volgens een bepaalde samenstelling
en recordindeling.
Tevens vraagt de NVGA haar leden jaarlijks naar cijfermateriaal via de NVGA Enquête.
Volgens onze informatie is het deelnemen aan deze enquête verplicht voor alle NGVAleden. Voor het invullen van deze enquête kunt u gebruik maken van het standaardoverzicht NVGA Enquête.
Deze handleiding geeft met name aan op welke wijze u de software dient in te richten
om de bestanden aan te kunnen leveren bij de volmachtgever.
CCS, juni 2011
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Functionaliteit algemeen

Als gevolmachtigde zult u periodiek gegevens verstrekken aan uw volmachtgever. De
gegevens hebben betrekking op boekingen in rekening-courant, polis- en schadedossiers.
De Level-software voorziet in de mogelijkheid tot elektronische aanlevering van deze
gegevens. Deze uitwisseling is eenrichtingsverkeer vanuit uw Level-database naar de
volmachtgever.
Voor dit aanleveren van de rekening-courantgegevens is een aparte handleiding beschikbaar.
De bestanden kunt u op elk gewenst moment aanmaken door vanuit het menu daarvoor
bestemde programma‟s te starten. Voor polissen en voor schades worden aparte (XML)bestanden aangemaakt. De recordindeling van de bestanden is vastgelegd in de programmatuur. Deze wordt door CCS onderhouden in overleg met de NVGA.
Na de vervaardiging van de bestanden kunt u deze desgewenst als bijlage aan een e-mail
koppelen en verzenden.
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Interface polisgegevens

Voor het uitwisselen van gegevens met betrekking tot de stand van de polisportefeuille
die is ondergebracht bij een volmachtgever, maakt u gebruik van het programma “NVGA
Interface polissen”, te vinden in het menu „Diversen - Managementinformatie‟.
In de bestanden wordt gebruik gemaakt van dekkingsgegevens. Daarbij wordt uw branchecodetabel gebruikt. Voordat u bestanden gaat vervaardigen dient u na te gaan op
welke wijze uw volmachtgever branchecoderingen wenst te ontvangen. U kunt in de
Level-software per maatschappijnummer een lijst met alternatieve dekkingscodes inregelen, als de code van de maatschappij gevonden kan worden dan wordt deze in het bestand opgenomen, alsmede een conversietabel. Zie handleiding „Elektronische aanlevering rekening-courant volmacht volgens NVGA protocol‟.
Ingeval van een werkmaatschappijenconstructie worden voor de NVGA Interface alle bedrijven doorlopen om een compleet overzicht te leveren.
Voor het aanmaken moet in het selectiescherm aangegeven worden voor welke
maatschappijen een bericht moet worden aangemaakt door middel van het maatschappij
selectiescherm. U kunt meerdere maatschappijen selecteren.

Vervolgens kan in het vervolgscherm worden aangegeven voor welke polissen het bericht
moet worden aangemaakt.

Handleiding applicatiebeheer NVGA Enquête en Interface

6

Rubriek

Verplicht

Omschrijving

Aanvraagnummer

Nee

Lopende polissen J/N

Ja

Opgeschorte
polissen J/N
Niet prolongerende
polissen J/N
Geroyeerde
polissen J/N
Geroyeerde polissen
afgelopen jaar J/N

Ja

Dit nummer krijgt de gevolmachtigde door van de volmachtgever en wordt overgenomen in het bericht. Het
nummer is niet verplicht, maar het is wel onderdeel van de
bestandsnaam, dus als er geen nummer opgegeven wordt,
dan kan een oud bestand overschreven worden.
Dit zijn alle polissen met een mutatiereden in de 1000-,
2000- of 7000-serie.
Dit zijn alle polissen met een mutatiedatum in de 3000serie.
Dit zijn alle premievrije en incidentele polissen.

Output directory

Ja

3.1

Ja
Ja

Dit zijn alle polissen met een mutatiereden in de 4000serie.
Dit zijn alle polissen met een mutatiereden in de 4000serie en met een mutatiedatum binnen de aanvraagdatum
en de aanvraagdatum min 1 jaar.
Default wordt het bestand in „el_info‟ opgeslagen. U mag
hiervan afwijken.

Pool

Als de maatschappij voorkomt in een poolsamenstelling op een polis, dan worden altijd
de volledige 100% bedragen in het record opgenomen. In het record is tevens het percentage pooltekening opgenomen, zodat de maatschappij zelf haar aandeel kan berekenen.
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Schade interface

Voor het aanleveren van gegevens met betrekking tot de stand van de schadedossiers
van één volmachtgever activeert u het programma “NVGA Interface schade (menu
„Rapportage en overzichten‟, „Diversen‟, „Managementinformatie‟). Ingeval van een
werkmaatschappijenconstructie worden voor de NVGA Interface alle bedrijven doorlopen
om een compleet overzicht te leveren. Allereerst verschijnt net als bij Polissen een
maatschappij selectiescherm. Het is mogelijk meerdere maatschappijen te selecteren.
Vervolgens verschijnt onderstaand scherm waarin u de specifiekere selectie kunt
opgeven.

figuur 1

Toelichting rubrieken:
Rubriek
Verplicht
Maatschappij

Ja

Aanvraagnummer

Nee

Schadedatum van t/m

Ja

Output directory

Ja

Omschrijving
Geef het nummer op van de maatschappij waarvoor het bericht moet worden aangemaakt.
Dit nummer krijgt de gevolmachtigde door van de volmachtgever en wordt overgenomen in het bericht. Het nummer is
niet verplicht, maar het is wel onderdeel van de bestandsnaam, dus als er geen nummer opgegeven wordt, dan kan een
oud bestand overschreven worden.
Alle schades waarvan de schadedatum binnen de opgegeven
selectie valt worden meegenomen, ongeacht of de status van
de schade lopend of afgewerkt is.
Default wordt het bestand in el_info opgeslagen. U mag hiervan afwijken.
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NVGA Enquête

De NVGA houdt jaarlijks onder haar leden een enquête met het doel het marktaandeel
van de vereniging in de volmachtmarkt in kaart te brengen en de ontwikkelingen te volgen. Het programma „NVGA Enquête‟ genereert een overzicht met geboekte premie,
schade en schadereserve. Dit overzicht vergemakkelijkt het invullen van de enquête.

5.1

Opstartscherm

Het programma „NVGA Enquête‟ start u op via het menu „Rapportage en overzichten Diversen – Managementinformatie‟. Het selectiescherm verschijnt.
Toelichting rubrieken:
Rubriek
Omschrijving
Bedrijfsnummer
Boekjaar
Uitvaartproducten
van – t/m.

Bestand met
uitvaartproducten

Is alleen te wijzigen als het programma in bedrijf 1 wordt opgestart. F5 tabel,
selecteer het bedrijfsnummer waarvoor u het overzicht wilt aanmaken.
Wordt standaard gevuld met het jaar voor dat van het systeemjaar en mag
niet in de toekomst liggen
Met het vullen van productcodes kunt u aangeven welke LN-producten onder
uitvaart moeten vallen voor polissen die geen dekkingen hebben met een
ADN dekkingscode 10210. Deze velden zijn niet verplicht. Polissen, waarvan
1 dekking een ADN dekkingscode 10210 bevat, zullen automatisch onder
uitvaart vallen.
Als u meerdere LN-producten zou willen selecteren die niet in een oplopende
range vallen, dan kunt u hiervoor een ASCII bestand aanmaken en dit
bestand hier selecteren. Dit bestand mag alleen de productcodes en geen
kolomtitels bevatten.

Selecteer een printer. Vervolgens wordt het programma zelf gestart.
Als u beschikt over de module Batchverwerking kan het programma in de batch gedraaid
worden. De enquête moet per bedrijf worden gedraaid.

5.2

Overzicht

Een voorbeeld van de indeling van het overzicht vindt u in de bijlage terug. In het geval
er gewerkt wordt met een werkmaatschappijconstructie dan dient het overzicht voor wat
betreft de totalen worden afgedrukt in de subbedrijven. Op het vervaardigde overzicht
worden de gegevens onderverdeeld naar de volgende branches:
Categorie

Soorten verzekering

Brand

BR
= Brand
BB
= Brand Bedrijven
LN
= Leven, dekkingscode ADN ongelijk aan 10210
MV
= Medische Varia
PO
= Persoonlijke ongevallen
CO
= Collectieve ongevallen
MR
= Motorrijtuigen
VR
= Vrachtauto
Tellingen zijn exclusief de dekkingen:
- Ongevallen In/opzittenden
- Rechtsbijstand
TR
= Transport
TG
= Transport goederen
Hieronder vallen de resterende soorten verzekering
AP
= Aansprakelijkheid particulieren
AB
= Aansprakelijkheid bedrijven
FI
= Financiëringen
OI
= Ongevallen in/opzitten (inclusief de

Leven
Medische Varia
Motorrijtuigen

Transport
Overige Varia
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Categorie

Soorten verzekering
bijdekkingen uit MR/VR)
= Rechtsbijstand (inclusief de
bijdekkingen uit MR/VR)
RE
= Reisverzekeringen
VA
= Varia
VB
= Vermogens / Bedrijfsschade
LN
= dekkingscode ADN is gelijk aan 10210
LB
= Leven Begrafenispolis
Let op! Als op een LN-polis een dekking 10210 voorkomt én een andere, dan
wordt de gehele polis gezien als uitvaartverzekering.
ZK
= Ziektekosten
RB

Uitvaart

Ziektekosten

5.3

Geboekte premie

Om de geboekte premie te bepalen worden alle (historie) rekening-courant boekingen
van het opgegeven bedrijfsnummer langs gelopen.
Uitgesloten worden de boekingen
1
2
3
4

waarvan
waarvan
waarvan
waarvan

het jaar van de boekdatum ongelijk is aan het opgegeven boekjaar,
de boekingscode ongelijk premie (code 1) of prolongatie (code 2) is,
de omschrijving begint met “prol”. Dit zijn de verdichte prolongatieboekingen,
de aanmaakreden “verdicht (per boekdatum)” is,

Als een boeking door deze controles komt, wordt bepaald of het wel of niet een volmachtboeking betreft. Hiertoe worden de maatschappijgegevens bij de boeking gezocht.
Daarbij is het goed te weten dat:
wanneer de maatschappij bij de boeking een werkmaatschappij (soort maatschappij
gelijk aan 7) is, dan worden de polisgegevens bij de boeking gezocht en wordt verder
gegaan met de maatschappij van de polis;
wanneer soort maatschappij gelijk is aan 4, wordt het bedrag meegeteld in de kolom
“volmacht”;
wanneer soort maatschappij gelijk is aan 1, 2, 3 of 6, het bedrag wordt meegeteld in
de kolom “buiten volmacht”;
de soort verzekering wordt bepaald aan de hand van de polis. Alleen als in de boeking
de soort verzekering “OI” of “RB” is, dan wordt deze gebruikt. Dit zijn namelijk de
boekingen op de bijdekkingen van motorrijtuig- en vrachtautopolissen.
het premiebedrag wordt bepaald door de formule: netto RC-bedrag van de boeking
plus doorlopende provisie plus afsluitprovisie plus tekencommissie minus poliskosten
minus assurantiebelasting.
Toelichting:
Als u (een deel van) de poliskosten mag behouden, staat in de rekening-courantboeking
het deel dat u met de maatschappij moet verrekenen. Mag u 100% behouden dan is het
bedrag poliskosten in de RC gelijk aan nul.
Als u zelf de assurantiebelasting afdraagt, staat in de rekening-courantboeking het bedrag op nul. Indien de maatschappij de assurantiebelasting afdraagt, wordt dit bedrag in
rekening-courant vermeld.

5.4

Geboekte schade

Om de geboekte schade te bepalen worden alle rekening-courantboekingen van het opgegeven bedrijfsnummer langs gelopen.
Uitgesloten worden de boekingen
1
2
3

Waarvan het jaar van de boekdatum is ongelijk aan het opgegeven boekjaar,
Waarvan de soort verzekering LN (Leven nieuw) of LB (begrafenisverzekeringen) is,
Waarvan de boekingscode ongelijk aan 4, 5, 6 en 7 is (dit zijn boekingen schade provinciaal,

Handleiding applicatiebeheer NVGA Enquête en Interface

10

Uitgesloten worden de boekingen
4

WA en Casco en Expertise kosten),
Waarvan de bijbehorende maatschappij soort maatschappij ongelijk aan 4 is. Dat zijn namelijk geen volmachtmaatschappijen.

Als een boeking door deze controles komt, is het goed te weten dat:
De soort verzekering wordt bepaald aan de hand van de polis. Alleen als in de boeking de soort verzekering “OI” of “RB” is, dan wordt deze gebruikt. Dit zijn namelijk
de boekingen op de bijdekkingen van motorrijtuig- en vrachtautopolissen.
Het bedrag wordt rechtstreeks overgenomen uit de boeking.

5.5

Schadereserve

Om de geboekte reserve te bepalen worden alle schadebestanden van het opgegeven
bedrijfsnummer langs gelopen. In de volgende gevallen wordt de schade overgeslagen:
Uitgesloten worden de reserveboekingen
1
2
3

Waarvan het schadejaar groter is aan het opgegeven boekjaar.
Waarvan het jaar van veld “datum afgewerkt” kleiner is dan het opgegeven boekjaar.
Waarvan de maatschappij geen volmachtmaatschappij is.

Indien een boeking door deze controles komt, is het goed te weten dat:
alle reserveboekingen van de betreffende schade langs gelopen worden om de bedragen te bepalen,
voor het bepalen van de soort verzekering de polisgegevens bij de schade gezocht
worden. Alleen als de branchecode in de reserve “OI” of “RB” is, dan wordt deze gebruikt. Dit zijn namelijk de boekingen op de bijdekkingen van motorrijtuig- en vrachtautopolissen.,
de boekdatum van de reserve wordt gebruikt om te bepalen in welke kolom de reserve wordt meegeteld. Als de boekdatum voor 31-12 van het opgegeven boekjaar
minus 1 ligt, dan wordt het bedrag in de linkerkolom geteld. Als de boekdatum voor
31-12 van het opgegeven boekjaar ligt wordt het bedrag in de rechterkolom geteld.
Het verschil tussen beide kolommen zijn dus de mutaties in de schadereserve in het
opgegeven boekjaar.
Regresreserveringen blijven buiten beschouwing.
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Bijlagen

6.1

Recordindeling XML-polisinterface

Hieronder vindt u de recordindeling van het bestand met polissen. Per veld wordt beschreven welke waarde er in gezet wordt.
XML-code
Algemeen
versie
aanvrnr
ddaanvr
ddaanm
agentnr
nevenvs
agentnm
mynrvb
agtnrvb
Mijnr
Poolnr
Relatie
Postcd
Gebdd
Gesl
Srtrel
Polis
status

pakket
coass
Polis
pakpolnr
polnr
brvolm
brom
nettopr
ddingng
hfdvvd
ddwyz
lptd
prolterm
toekroy
merk
type

Omschrijving
Versienummer, 1.
Aanvraagnummer; wordt gevuld de opgegeven waarde uit het selectiescherm.
Datum aanvraag maatschappij; Wordt gevuld met de systeemdatum.
Datum aanmaak gevolmachtigde; wordt gevuld met systeemdatum.
Agentnummer toegekend door maatschappij, wordt overgenomen uit de maatschappijgegevens. (rubriek „Relatienummer‟ in Maatschappijscherm)
Nevenvestiging; wordt gevuld met het POR-nummer uit de bedrijfsgegevens.
Agentnaam; bedrijfsnaam uit bedrijfsgegevens.
Maatschappijnummer volmachtbeheer; blijft leeg
Agentnummer volmachtbeheer; blijft leeg.
Maatschappijnummer gevolmachtigde; wordt gevuld met het maatschappijnummer
uit de maatschappijgegevens.
Poolnummer; wordt leeg gelaten.
Postcode.; indien gevuld postcode bij bezoekadres, anders postcode correspondentieadres
Geboortedatum; geboortedatum relatiescherm vervolgscherm particulier.
Geslacht; Wordt gevuld met M of V, of leeg indien soort relatie is “Z”akelijk.
Soort relatie; wordt gevuld met de „P‟(articulier) of „Z‟(akelijk). Indien soort relatie
gelijk is aan „B‟(eide) wordt de code in de uitvoer gelijkgesteld aan „P‟.
Status van de polis;
„L‟ voor lopende polissen, mutatiereden ongelijk aan 3000- of 4000-serie
„O‟ indien polis opgeschort is, mutatiereden 3000-3999
„R‟ indien polis geroyeerd is, mutatiereden 4000-4999
„P‟ indien soort polis is premievrij of incidenteel, mutatiecode = 2 of 3.
Polis onderdeel van pakket; wordt gevuld met „J‟ als veld volgnummer polis > 0,
anders „n‟.
Polis onderdeel van verdeling; wordt gevuld met „J‟ als er co-assurantie op de polis
aanwezig is.
Pakketpolisnummer; wordt gevuld met de polisnummer van de hoofdpakketpolis als
polis een subpolis is.
Polisnummer.
Branche; wordt gevuld met de combinatie van soort verzekering en productcode.
Omschrijving branche; Omschrijving uit de productcodetabel.
Jaarpremie; Wordt gevuld met de uitkomst van de formule:
(Prolongatiepremie minus Assurantiebelasting minus prolongatiekosten minus kosten tussenpersoon) gedeeld door polistermijn en dan vermenigvuldigd met 12.
Ingangsdatum.
Hoofdvervaldatum; wordt gevuld met de dag en maand uit rubriek contractsvervaldatum en jaar van vandaag. Als deze datum kleiner is dan de premievervaldatum,
dan wordt het jaartal met 1 verhoogd.
Wijzigingsdatum.
Looptijd in maanden uit de rubriek „Contractduur‟.
Prolongatietermijn in maanden; leeg bij niet prolongerende polis (soort polis 2 of 3).
Datum toekomstroyement; rubriek Expiratiedatum.
Merk; wordt gevuld met rubriek merk voor soort verzekering MR of VA en leeg voor
andere soorten verzekering.
Type; wordt gevuld met rubriek type voor soort verzekering MR of VA en leeg voor
andere soorten verzekering.
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XML-code

Omschrijving

kent

Kenteken; wordt gevuld met kenteken voor soort verzekering MR, OI, RB of VA en
leeg voor andere soorten verzekering.
Meldcode; wordt gevuld met meldcode voor soort verzekering MR en leeg voor andere soorten verzekering.
Gewicht; wordt gevuld met gewicht voor soort verzekering MR en leeg voor andere
soorten verzekering.
Bouwjaar; wordt gevuld met bouwjaar bij soort verzekering MR, OI, RB en VA en
leeg bij andere soorten verzekering.
Cataloguswaarde; wordt gevuld met de cascowaarde bij soort verzekering MR en
leeg bij andere soorten verzekering.
Dagwaarde; wordt gevuld met de dagwaarde bij soort verzekering MR en leeg bij
andere soorten verzekering.
Totaal eigen risico; blijft leeg.
Inclusief/exclusief btw; wordt voor soort verzerking MR gevuld met „I‟ indien code
BTW op inclusief staat of „E‟ indien exclusief en blijft leeg voor andere soorten verzekering.
BM of Noclaim; voor soort verzekering MR en VA wordt het percentage no-claim
aangeleverd, blijft leeg bij andere soorten verzekering. Als het percentage negatief
is, dan wordt boven 100 aangeleverd. (bijv -20% wordt 120)

meld
gew
bwjr
catw
dagw
eigris
btw
bmnocl
Polis
trede
coll
kmcode
kmom
postcd
huisnr
gebdd

bwaard
bwom
best
bsom
hoed
hoedoms

Dekking
dk
dkvolm
dkom
pool

BM of Noclaim trede; wordt voor soort verzekering MR en VA gevuld met de trede
en leeg bij andere soorten verzekering.
Collectiviteits- wagenparkcode; wordt gevuld met het contractnummer.
Code kilometrage; blijft leeg.
Omschrijving kilometrage; wordt voor soort verzekering MR gevuld met kilometrage,
indien gelijk 99999 wordt vertaald in Onbeperkt., leeg voor andere soorten verzekering.
Postcode polis; deze wordt gevuld voor soort verzekering BR en MR.
Huisnummer; blijft leeg.
Geboortedatum polis; wordt voor soort verzekering MR gevuld met de inhoud uit
veld:
1.
geb.datum regelmatige bestuurder, indien leeg uit
2.
geb.datum in bijzonderhedenscherm, indien leeg uit
3.
geb.datum uit relatie vervolgscherm particulier.
Voor overige soorten verzekering gevuld met inhoud uit veld geboortedatum van
relatie vervolgscherm particulier.
Code Bouwaard; deze wordt voor soort verzekering BR gevuld met de code bouwaard, bij andere soorten verzekering leeg.
Omschrijving bouwaard; wordt voor soort verzekering BR gevuld met de omschrijving van bovengenoemde bouwaard uit de bouwaardtabel en leeg voor andere
soorten verzekering.
Code bestemming; wordt voor soort verzekering BR gevuld met de code bestemming en leeg voor andere soorten verzekering.
Omschrijving bestemming; wordt voor soort verzekering BR gevuld met de omschrijving van bovengenoemde bestemming uit de bestemmingtabel en leeg voor
andere soorten verzekering.
Code hoedanigheid; wordt voor soort verzekering RB en AP gevuld met de code
hoedanigheid of voor AB met code bedrijf en leeg voor andere soorten verzekering.
Omschrijving hoedanigheid; wordt voor soort verzekering RB en AP gevuld met de
omschrijving van bovengenoemde hoedanigheid uit de hoedanighedentabel of voor
soort verzekering AB met de omschrijving van bovengenoemde bedrijfscode en leeg
voor andere soorten verzekering.
Dekkingscode maatschappij; wordt gevuld met de alternatieve dekkingscode, indien
bekend.
Dekkingscode gevolmachtigde; wordt gevuld met uw branchecode.
Omschrijving dekkingscode gevolmachtigde; korte omschrijving uit de branchecodetabel behorende bij uw branchecode.
Poolpercentage; wordt gevuld met de inhoud van rubriek maatschappij poolpercentage of percentage verdeling, mits records daarvan aanwezig zijn, of blijft leeg.
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XML-code
Polis
jaarprdk
pakkkrt
prov
tkcom
premprom
vzbedra
vzbedrb

6.2

Omschrijving
Jaarpremie; wordt gevuld met de uitkomst van de formule (Brutopremie per termijn
vóór kortingen wegens pakket en/of BM) gedeeld door de premietermijn vermenigvuldigd met 12.
Pakket kortingpercentage.
Doorlopende provisie; wordt gevuld met het percentage doorlopende provisie behorende bij deze dekkingsregel.
Tekencommissie, wordt gevuld met het percentage tekencommissie behorende bij
deze dekkingsregel.
Premiepromillage; wordt dit gevuld met het promillage behorende bij deze dekking.
Verzekerd bedrag A; wordt gevuld met verzekerd bedrag behorende bij deze dekking.
Verzekerd bedrag B, blijft leeg

Recordindeling XML Schade interface

Hieronder vindt u de recordindeling van het bestand met polissen. Per veld wordt beschreven welke waarde er in gezet wordt.
XML-code
Algemeen
versie
aanvrnr
ddaanvr
ddaanm
agentnr
nevenvs
agentnm
mynrvb
agtnrvb
Mijnr
poolnr
Schade
schnrvg
schnrvb
Schade
Polnr
status

melddd
Ddsch
Afhdd
statsch
schsrt
schsrtom
brvolm
brom
bm
Betaling
dk
dkvolm
dkom

Omschrijving
Versienummer; wordt standaard gevuld met 1.
Aanvraagnummer; wordt gevuld met waarde uit het selectiescherm.
Datum aanvraag maatschappij; wordt gevuld met systeemdatum.
Datum aanmaak gevolmachtigde; wordt gevuld met systeemdatum.
Agentnummer toegekend door maatschappij; wordt overgenomen uit de rubriek
„Relatienummer‟ bij de maatschappijgegevens
Nevenvestiging; wordt gevuld met het POR nummer uit de bedrijfsgegevens.
Agentnaam; wordt gevuld met de bedrijfsnaam.
Maatschappijnummer volmachtbeheer; blijft leeg.
Agentnummer volmachtbeheer; blijft leeg.
Maatschappijnummer gevolmachtigde; wordt gevuld met het
maatschappijnummer.
Poolnummer. Deze kan meerdere keren voorkomen, als de maatschappij bij
meerdere pools voorkomt.
Schadenummer gevolmachtigde; wordt gevuld met het schadenummer kantoor.
Schadenummer volmachtgever; wordt gevuld met schadenummer maatschappij.
Polisnummer gevolmachtigde; wordt gevuld met het polisnummer uit de
historiepolis.
Status van de historiepolis;
‟L‟ voor lopende polissen, mutatiereden ongelijk aan 3000- of 4000-serie
‟O‟ indien polis opgeschort is, mutatiereden 3000-3999
‟R‟ indien polis geroyeerd is, mutatiereden 4000-4999
‟P‟ indien soort polis is premievrij of incidenteel. Code soort polis = „2‟ of „3‟
Invoerdatum schade; wordt gevuld met de melddatum.
Schadedatum; wordt gevuld met de schadedatum.
Datum afgehandeld uit schadedossier.
Status schadedossier, vullen met „A‟ als schade is afgewerkt, anders met „L‟.
Schadesoort.
Omschrijving schadesoort, leeg laten.
Branche.
Omschrijving branche.
Sprake van terugval, vullen met „J‟ , G <> „N‟ anders „N‟.
Dekkingscode maatschappij, indien bekend.
Dekkingscode gevolmachtigde
Omschrijving dekkingscode gevolmachtigde.
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XML-code

Omschrijving

Pool
schbedr
verhsch
Reserve
Dk
dkvolm
Dkom
Pool
schbedr

Poolpercentage.
Schadebedrag uitkering,
Verhaald schadebedrag.

6.3

Dekkingscode maatschappij, indien bekend.
Dekkingscode gevolmachtigde.
Omschrijving dekkingscode gevolmachtigde.
Poolpercentage of leeg.
Schadereserve minus regresreserve. Uitkomst kan negatief zijn.

Voorbeeld overzicht enquête

a52085 NVGA-enquête
Boekjaar 2004

<Bedrijfsnaam>

27-10-2005

Geboekte premie
Soort verzekering
Brand
Medische varia
Motorrijtuigen
Transport

Volmacht

Buiten volmacht

110.740,97

60.852,51

5.339,54

470,00

58.515,28

18.846,00

114.029,49

4.072,00

Ziektekosten

2.054,00

0,57-

Overige varia

388.349,89

42.976,40

Doorl.provisie

Afsluit provisie

Totaal provisie

25.071,22

557,00

25.628,22

706,42

0,00

706,42

Geboekte provisie (in volmacht)
Soort verzekering
Brand
Medische varia
Motorrijtuigen

10.952,88

42,28

10.995,16

Transport

19.941,07

1.250,00

21.191,07

Ziektekosten

38,00

44,00

82,00

Overige varia

18.830,76

1.886,00

20.716,76

Geboekte tekencommissie
Soort verzekering
Brand
Medische varia
Motorrijtuigen
Transport

Tekencommissie
7.688,54
347,94
3.225,59
97,55

Ziektekosten

0,00

Overige varia

10.478,77

Geboekte schade (in volmacht)
Soort verzekering
Brand

Geboekte schade
10.150,00-

Medische varia

4.025,50-

Motorrijtuigen

1.910,00-

Transport
Ziektekosten

100,000,00
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a52085 NVGA-enquête
Overige varia

<Bedrijfsnaam>

27-10-2005
5.109,03-

Schadereserve
Soort verzekering

t/m 31-12-2003

t/m 31-12-2004

449.023,09

452.323,09

15.909,80

16.009,80

Motorrijtuigen

2.272.006,68

2.280.719,68

Transport

Brand
Medische varia

2.273.655,35

2.274.555,35

Ziektekosten

0,00

0,00

Overige varia

1.277.680,95

1.347.490,95

Einde overzicht
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Contact
support
Uw vragen aan onze medewerkers van de afdelingen support
en SLA management kunt u indienen via het contactformulier
op het klantportal.
Door de extra informatie die u meestuurt, bijvoorbeeld in de
vorm van een schermafbeelding, kan de supportmedewerker
sneller achterhalen wat de oorzaak van uw supportaanvraag
is.
documentatie
Door CCS is veel zorg besteed aan de documentatie. Het kan
echter voorkomen dat u als gebruiker hierover met ons
contact wilt opnemen.
Niet alleen uw vragen, op- en aanmerkingen over de
documentatie zijn van harte welkom, maar ook aanvullingen
en gebruikerstips uit de praktijk. Het e-mailadres dat u
hiervoor kunt gebruiken is 'documentatie@ccs.nl'.
Op basis van de reacties die wij ontvangen wordt de
documentatie zo nodig bijgewerkt, waardoor wij u nog beter
van dienst kunnen zijn.

combined computer services bv
pelmolenlaan 2 _ 3447 gw woerden
postbus 426 _ 3440 ak woerden
T 0348 48 68 48
F 0348 48 68 44
info@ccs.nl
www.ccs.nl
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