Omnummering administratie
schadeverzekeringen
7 februari 2019

Schade

In het weekend van 2 en 3 februari worden de verzekeringen in het (oude)
Voordeelpakket (VP) van a.s.r. en de losse particuliere verzekeringen van a.s.r.,
Europeesche en Budgio overgezet naar het nieuwe systeem van a.s.r. schade. Deze
overgang betreft ook veranderingen in uw administratie. U leest in dit bericht welke
veranderingen dit zijn.
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Prolongatie
De februariprolongatie wordt begin januari nog gedraaid in het oude systeem. De
maartprolongatie wordt gedraaid in ons nieuwe systeem. Om handwerk te voorkomen is
het van belang dat u omnummert tussen 11 en 24 februari. Hieronder leest u meer over
omnummeren.
Wijzigingen in borderellen
Voor de februariprolongatie ontvangt u het borderel zoals u dat gewend bent. Voor de
maartprolongatie ontvangt u een prolongatieborderel vanuit ons nieuwe systeem. Op dit
borderel staan ook de prolongaties van de eerder overgezette schadeverzekeringen;
verzekeringen uit het Vernieuwd Voordeelpakket en de MultiZeker Polis.
De borderellen voor zakelijke verzekeringen blijft u ontvangen zoals u gewend bent.
Omnummeren
Na de overzetting moeten de bestaande nummers van de overgezette verzekeringen
worden omgenummerd in uw administratie. Na de overzetting vindt u onderaan deze
pagina de omnummerbestanden van de betreffende polissen in uw portefeuille.
Als u werkt met administratiepakketten van Anva, Assistent, AI Automatisering, CCS,
UNIT4 en Online Groep, dan kunt u gebruikmaken van de omnummer-software van uw
administratiepakket die wij speciaal hebben laten ontwikkelen. Hiervoor downloadt u het
CSV-bestand en het Edifact-bestand die na de overzetting onderaan deze pagina komen
te staan. U gebruikt dan eerst het CSV-bestand en daarna het Edifact-bestand. De
verschillende systeemhuizen zijn op de hoogte van deze omnummering. Voor technische
vragen kunt u dan ook contact met hen opnemen.
Als u een ander administratiepakket gebruikt of handmatig wilt omnummeren dan kunt u
ook gebruikmaken van het CSV-bestand dat na de overzetting onderaan deze pagina
komt te staan. Let op: open het CSV-bestand niet in Excel. Als u dat wel doet, dan ziet u

niet de verloopnullen staan bij de oude polis- of pakketnummers.
Let op!
Het is belangrijk dat u de prolongatie van februari verwerkt voordat u de omnummering
doorvoert in uw administratie.
Tijdlijn voor een soepele omnummering
- Tussen 3 en 25 februari worden geen ADN-berichten verstuurd vanuit het nieuwe
systeem.
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- Voordat u uw administratie omnummert moet u de openstaande ADN-berichten
verwerken van de geconverteerde polissen.
- Tussen 11 en 24 februari moeten de geconverteerde polissen worden omgenummerd?
in
hulp
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- Vanaf 25 februari ontvangt u weer ADN-berichten. U moet eerst mutatieberichten
verwerken, daarna pas de prolongatieberichten.
- U ontvangt in de toekomst nog maar één borderel voor alle particuliere verzekeringen.
Omnummerbestanden
De omnummerbestanden worden uiterlijk 11 februari op deze pagina geplaatst.
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