Efficiëntie
Transparantie
Inzicht
Standaardisatie
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”Uit onderzoek van de VNAB blijkt dat objectdata
gemiddeld zeven keer handmatig wordt gekopieerd
of overgetypt tussen alle betrokken partijen
gedurende de vastlegging van een nieuwe polis.”
Datakwaliteit, data inzicht en data-uitwisseling worden
steeds beter in de zakelijke verzekeringsmarkt. Dit
is nodig voor kostenbesparing en een betere klantbeleving. Daarnaast biedt dit ondersteuning voor de
besluitvorming bij nieuwe posten en mutaties.
Ook de wetgever stelt eisen, waaronder een cumulatie overzicht en het gestructureerd vastleggen van
objectinformatie.
Het is een enorme uitdaging voor sluiters en acceptanten om zowel binnen als buiten de organisatie afspraken te maken over vorm en structuur van polisdata. Het iDOSpl@tform van de VNAB faciliteert een
gebruiksvriendelijke en gestructureerde uitwisseling
van gegevens tussen de betrokken partijen.

Het iDOSpl@tform
Het iDOSpl@tform is een online webapplicatie
voor het vastleggen, zoeken, muteren en delen
van polisdata. Het platform heeft koppelingen met
externe bronnen en e-ABS. Daarnaast komen er
koppelingen voor backoffice-applicaties.

Vastlegging en kwaliteit
•
•
•
•

Beheren van objectinformatie (Brand,
Werkmaterieel en Marine)
Vastleggen van premie & dekking
SIVI (AFD) gestandaardiseerd
Koppeling met externe bronnen (Kadaster)

Delen en verrijken
•
•
•
•
•

Objectinformatie delen met verzekeraars
Genereren van klantspecificaties
Data aanvullen / delen met taxateurs
Omgeving voor de verzekeringnemer om
mutaties en informatie te verstrekken
Delen met e-ABS

Het invoeren, muteren en delen van informatie is in
het iDOSpl@tform eenvoudig en snel.
Middels gebruiksvriendelijke schermen en import- en
exportmogelijkheden zijn mutaties snel door te voeren.

Voor wie?
Het iDOSpl@tform kan worden gebruikt door diverse
partijen. Bij het sluiten van een polis kunnen de
gebruikers, afhankelijk van hun rol, data inzien of
beheren:

••
••
••
••
••

VNAB makelaars
VNAB verzekeraars
Verzekeringnemers
Volmachtbedrijven
Taxatiebureaus

Roadmap
Het iDOSpl@tform ontwikkelt in 2019 en 2020 verder
n.a.v. het gebruik en nieuwe wensen. Wat u de
komende periode kunt verwachten:
•
•
•

Clausules en voorwaarden
Overige polisdata (eigen risico en producten)
Delen van online offerte-informatie (polis in één dag)

Samengevat
Gebruik van het iDOSpl@tform:

What’s in it for me?

•

Makelaar
•
•
•

Snel zoeken en exporteren van objectinformatie
door de gehele portefeuille
Eenvoudiger en efficiënter verwerken van
klantinformatie
Eenduidige manier van vastleggen en delen van
specificaties

•

•
•

Voor alle leden die sneller en meer gestructureerd willen werken en moeten voldoen aan
regelgeving rondom datakwaliteit
Voor zakelijke klanten die een professioneel
en begrijpelijk overzicht willen van hun (op de
beurs) verzekerde risico’s
Voor verzekeraars die een helder inzicht willen
hebben van de verzekerde risico’s
Taxatiebureaus die efficiënt data willen delen
met marktpartijen

Verzekeringnemer
•

Actueel overzicht en de mogelijkheid om te
muteren

Verzekeraar / volmacht
•
•
•
•
•

Gestructureerde aanlevering van (polis)data
Gestandaardiseerde gegevensuitwisseling
Betere kwaliteit en inzicht in data
Voldoen aan specifieke Solvency II eisen
Data beschikbaar voor het uitbrengen van
betere quotes

Taxatiebureaus
•

Eenvoudiger delen van taxatie-informatie en
deze koppelen aan de juiste objecten

Meer informatie of een demo?
Neem contact op met de VNAB
VNAB kennis- en ontmoetingscentrum
De Nieuwe Boompjes
Boompjes 251                
3011 XZ Rotterdam    
idos@vnab.nl
+31 (0)10 253 20 05

