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Algemeen (alle branches) 
Diverse wijzigingen in de schadekaarten 
Met een groep van onze gebruikers hebben we de schadekaarten uitgebreid doorgenomen. 
Uitgangspunt was om te peilen welke velden de gebruiker in één oogopslag moet zien omdat ze 
van belang zijn voor bijvoorbeeld: de premie, als er een schade is en/of voor toekomstige 
signalen. 
Hier zijn verschillende verbeterpunten uitgekomen en die zijn verwerkt in deze release. 

De dekkingen zijn verder uitgebreid volgens de lijst op sivi.org 

Vrij veld ‘Bijzonderheden’ 
Iedere kaart heeft een vrij veld met de naam ‘bijzonderheden’ in het rechterdeel. De gebruiker 
kan hier alle bijzonderheden kwijt die niet standaard in de kaart staan maar wel relevant vindt. 

Verwijderde velden 
De inhoud van de velden die verwijderd of vervangen zijn met deze release vindt u terug onder 
de registratie. Deze registratie wordt gemaakt onder het betreffende product met als 
registratiedatum, de datum van de release.  
Verwijderd veld: Koopsom 
Dit veld is verwijderd, deze is niet van toepassing op schadeproducten. 
 

Extern beheer 
Bij een portefeuille was er voorheen de keuze uit “Eigen beheer” en “Extern beheer . De optie 
“Extern beheer” is hernoemd naar “Loopt elders” 

De polis loopt nu standaard in de eigen beheer, maar er zijn polissen die elders lopen en die wel 
opgevoerd moeten worden in de administratie om ze later te kunnen oversluiten. Dit kan 
aangegeven worden met “Loopt elders” in een vrij tekstveld. 
 

Overzicht producten op startpagina en Partijen en Objecten 
Zodra het productoverzicht wordt opengeklapt met het + icoon links verschijnt er een regel 
onder met de naam van het product van de rechterdelen. Dit uitklap-scherm is uitgebreid met: 
 
Inkomensverzekering:         verzekerde 
Levensverzekering:          verzekerde(n) 
 
Bij schadeverzekeringen 
Motorvoertuigen (auto, motor e.d. waarbij een object is geselecteerd:  kenteken 
Branches: 020, 021, 025 
Opstal en inboedel waar een risicoadres is geselecteerd:    risico-adres 
Branches: 051, 055, 056 
Overig:           verzekerde(n) 
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Voer- en vaartuigen 
In het Partijen en Objecten tabblad staat bij het kopje voertuigen naast de omschrijving nu ook 
het kenteken of registratie nummer. 

Voertuiggegevens ophalen 
Het is nu mogelijk voortuiggegevens op te halen in Elements. Bij het invoeren van het kenteken 
worden de volgende velden automatisch aangevuld vanuit de database van het RDW: 

• Merk 
• Model 
• Gewicht 
• Cilinderinhoud 
• Datum afgifte eerste kenteken in Nederland 
• Bouwjaar 

Datumvelden bij een schadeproduct aanmaken 

 

Er zijn een aantal datumvelden in te voeren bij het aanmaken van een schadeverzekering. 

Toegevoegd zijn:  

• Startdatum voorlopige dekking 
• Einddatum voorlopige dekking 

Let op! Verwijderd veld: 

• Polis opgevraagd 

Aangepast veld: 

• Het veld Polis/pakketnummer is groter gemaakt zodat er meer cijfers zichtbaar zijn 
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Particuliere schadekaart 
Productkaart schade en inkomen 
Opstal 

Toegevoegde velden:  

• Bouwaard tussenvloer 
• Afloopdatum herbouwwaardemeter 

Let op! Verwijderde velden: 

• Bewoning (geregeld in de voorwaarden) 
• Opmerkingen (wordt geplaatst in ‘bijzonderheden’) 

 

Aansprakelijkheid 

Toegevoegde velden: 

• Gezinssamenstelling 

Let op! Verwijderde velden: 

• Hele familie verzekerd 
• Is eigenaar 

Gewijzigde velden: 

• Eigen risico type, bij aansprakelijkheid zijn de volgende waarden van toepassing: 
- Vast bedrag 
- Franchise 
- Percentage van de schade 
- Clausule 

Inboedel 

Toegevoegde velden: 

• Afloopdatum inboedelwaardemeter 
• Beveiliging 

Let op! Verwijderde velden: 

• Bewoning 

Gewijzigde velden: 

• ‘Verhuur kamer’ hernoemt naar ‘Huurder’ 
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Rechtsbijstand 

Toegevoegde velden: 

• Gezinssamenstelling 
• Eigen risico (Bedrag veld, dit is voor de gehele polis.) 

Gewijzigde velden: 

• Eigen risico type, bij aansprakelijkheid zijn de volgende waarden van toepassing: 
- Vast bedrag 
- Franchise 
- Percentage van de schade 
- Clausule 
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Pleziervaartuigen 

Toegevoegde velden op polis niveau: 

• Schadevrije jaren 
• Vaargebied 

Toegevoegde velden op objectniveau: 

• Taxatie 
• Taxatiewaarde 
• Taxatiedatum 
• Afloopdatum taxatierapport 
• Hoofdmotor 
• Tweede motor 

Kostbaarheden 

Toegevoegde velden op object niveau: 

• Taxatie 
• Taxatiewaarde 
• Taxatiedatum 
• Afloopdatum taxatierapport 

Let op! Verwijderde velden op objectniveau: 

• Plaats 
• Vervangingswaarde 

 

(Huis) elektronica 

Toegevoegde velden: 

• Dekkingsgebied 

Rijwiel 

Toegevoegde velden: 

• Soort fiets 
• Nieuw 

De volgende velden worden vanaf nu alleen getoond indien van toepassing: 

• Aanschafdatum 
• Cataloguswaarde incl. accessoires 
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• Aankoopprijs incl. accessoires 

Let op! Verwijderde velden: 

• Vervangingswaarde 
• Waardeschommeling 

Motorvoertuigen 

Eigen risico type kan bij Motorvoertuigen vanaf nu alleen nog de volgende waarde zijn:  

• Vast bedrag 

Toegevoegde velden: 

• Afgifte eerste kenteken 

Let op! Verwijderde velden:  

• Waardeverandering/waardeschommeling 
• Vervangingswaarde 

Gewijzigde velden: 

• Gewicht (veld groter gemaakt zodat u meer tekens ziet) 
• Object getaxeerd, alleen bij ‘ja’ wordt de taxatie eronder getoond 
• ‘Huidige waarde’ is hernoemd naar ‘Dagwaarde’ 

Zakelijke schadekaarten 
In Elements zijn ook zakelijke schadekaarten beschikbaar. Deze kaarten tonen vanaf nu de 
branchespecifieke velden. Wanneer u een bepaalde categorie selecteert, worden de velden 
hierop aangepast. 

Wilt u gebruik maken van deze aangepaste kaarten let u dan op dat in uw producten (producten-
onderhoud producten-categorie) de juiste branche(code) onder de categorie gekoppeld is. 

Er zijn branchespecifeke velden voor de volgende branchecodes:  

• 065-Aansprakelijkheid voor bedrijven 
• 050-Brand bedrijf 
• 501-Inventaris goederen 
• 502-Bedrijfsschade/extra kosten 
• 503-Computer en elektronica 
• 036-Technische verzekering  
• 093-Rechtsbijstand bedrijf 
• 035-Werk- en landbouw 
• 034-Car/montage 
• 026-Garageverzekering 
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• 031-Transport goederen 

Registraties van verwijderde velden per branche 
In het in deze release toegevoegde veld “bijzonderheden” worden de volgende gegevens 
toegevoegd die verwijderd worden uit de kaart, ongeacht de waarde: 

    - Bewoning (bij opstal en inboedel) 
    - Opmerkingen (bij opstal en inboedel) 
    - Hele familie verzekerd (bij aansprakelijkheid) 
    - Is eigenaar (bij aansprakelijkheid) 

We maken per branche een registratie, de oude waarde(n) worden per versie geregistreerd: 

    - 020 Motorrijtuigen 
        - Eigen risico type 'dagen' en 'percentage v/d schade' komt te vervallen (per dekking) 

    - 021 Auto 
        - Eigen risico type 'dagen' en 'percentage v/d schade' komt te vervallen (per dekking) 

    - 025 Motor/scooter 
        - Eigen risico type 'dagen' en 'percentage v/d schade' komt te vervallen (per dekking) 

    - 026 Garage (ongeacht de waarde) 
        - Soort muur 
        - Soort dak 
        - Adres 
        - Premie promillage 

    - 050 Brand (ongeacht de waarde) 
        - Soort muur 
        - Soort dak 
        - Premie promillage 

    - 051 Opstal/inboedel (ongeacht de waarde) 
        - Bewoning 
        - Opmerkingen 

    - 055 Opstal (ongeacht de waarde) 
        - Bewoning 
        - Opmerkingen 

    - 056 Inboedel (ongeacht de waarde) 
        - Bewoning  
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    - 060 Aansprakelijkheid (ongeacht de waarde) 
        - Hele familie verzekerd 
        - Is eigenaar 
        - Eigen risico type 'dagen' komt te vervallen (per dekking) 

    - 061 Gewone aansprakelijkheid (ongeacht de waarde) 
        - Hele familie verzekerd 
        - Is eigenaar 
        - Eigen risico type 'dagen' komt te vervallen (per dekking) 

    - 090 Rechtsbijstand 
        - Eigen risico type 'dagen' komt te vervallen (per dekking) 

Registraties van verwijderde velden bij elke branche 
Koopsom, uitkering type, uitkering bedrag en uitkering periode zijn komen te vervallen 
Voor inkomensverzekeringen wordt de registratie gemaakt indien bij een van dekkingen het 
uitkering bedrag ongelijk is een 0,00. Per versie wordt geregistreerd: 

    - Uitkering type 
    - Uitkering bedrag 
    - Uitkering periode 

Voor een schadeverzekering wordt de registratie gemaakt indien bij een van dekkingen het 
uitkering bedrag ongelijk is een 0,00 OF koopsom ongelijk aan 0,00 OF polis opgevraagd is 
gevuld. Per versie wordt geregistreerd: 

    - Uitkering type 
    - Uitkering bedrag 
    - Uitkering periode 
    - Polis opgevraagd 
    - Koopsom 

Registraties van verwijderde velden bij objecten 
Voor bezittingen wordt op dossierniveau 1 registratie gemaakt indien vervangingswaarde 
ongelijk aan 0,00 OF waarde verandering ongelijk aan 0,00 OF het bezit is een kostbaarheid. 
Hierin wordt geregistreerd: 

    - Vervangingswaarde 
    - Waarde verandering 
    - Plaats (enkel van toepassing voor kostbaarheden) 
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Geconverteerde velden 
Er worden ook gegevens geconverteerd omdat er een veld vervalt en hier een nieuw veld voor in 
de plaats komt of een andere optie voor is. 

    - 020, 021, 025 (motorrijtuigen, auto en motor/scooter) 
        - Dekkingen met eigen risico type 'dagen' en 'percentage v/d schade' worden geconverteerd 
naar het eigen risico type 'vast bedrag' met eigen risico 0,00 

    - 050 (Brand) 
        - Geldig adres wordt geconverteerd naar een gebouw 
        - Ongeldig adres wordt registreert in het bijzonderheden veld 

    - 060, 061, 090 (Aansprakelijkheid en rechtsbijstand) 
        - Dekkingen met eigen risico type 'dagen' worden geconverteerd naar het eigen risico type 
'vast bedrag' met eigen risico 0,00 


