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Verzekeraar: ABC Schadeverzekeringsmaatschappij N.V. Volmacht: 123 Assuradeuren B.V. 
          

Product: Veilig op weg Autoverzekering 

Versienummer AFD-definitie 003.00 

Is er sprake van een poolproduct?* Ja / Nee (*Doorhalen wat niet van toepassing is) 

Eventuele subbranche: Personenauto 
          

Overeengekomen afwijking: Op het product Veilig op Weg Autoverzekering mag 123 Assuradeuren een korting toepassen op de WA-premie van maximaal 10%. 
Dit geldt voor het postcodegebied 3015 t/m 3021. 
Voorwaarden is dat klanten de afgelopen 10 jaar geen schades hebben veroorzaakt en/of geclaimd op een 
(personen)autoverzekering. 

Verzekeraar & volmacht hebben samen de ruimte om afwijkende 
afspraken rond een volmachtproduct te maken. Het is zaak zo 
concreet als mogelijk de afwijking te benoemen, indien mogelijk met 
een voorbeeld. Bij afwijkingen op schriftelijke uitgangspunten 
benoem concreet de tekstonderdelen (paragraaf).  
Eventuele aanvullende documenten en toelichtingen opnemen als 
ingesloten bijlage van dit document. 

  Soort afwijking* Korting / Afwijkend eigen risico / Clausulering / Overige afwijkingen (* Doorhalen wat niet van toepassing is) 

  Ingangsdatum: 01-07-2020  Met welke frequentie vindt evaluatie van deze afspraken plaats? 

  Einddatum: 31-12-2021 Evaluatie frequentie: 6 maanden    

Hoe zijn polissen met deze afwijking herkenbaar: De toegepaste korting op de WA-premie is als % opgenomen bij de dekking. 

          

Wat zijn de technische risico’s van deze afwijking: 
 
Er is geen sprake van een verhoogd technisch risico. 

Wat zijn de financiële risico’s van deze afwijking: De schadelast kan hoger uitvallen dan verwacht. 

Welke mitigerende maatregelen worden genomen 
t.a.v. de technische en/of financiële risico’s: 

1: Indien binnen de eerste 6 maanden na het afsluiten van de verzekering verzekeringnemer een WA-schade veroorzaakt en claimt 
op de polis, dan vervalt de korting per eerstkomende hoofdpremievervaldatum (in aanvulling op de eventuele terugval in de BM-
treden). 
2: Elke 6 maanden controleert 123 Assuradeuren het schadeverloop van de met korting afgegeven polissen. Bij een duidelijk 
afwijkende schadelast vindt overleg plaats. 

Hoe worden de mitigerende maatregelen gemonitord: 1: Vervallen van de korting bij schade binnen de eerste 6 maanden is ingericht binnen de workflow en daarmee geborgd als proces. 
2: Een afschrift van de 6 maandelijkse controle wordt intern gearchiveerd en maakt onderdeel uit van het jaarlijkse evaluatie 
moment. 
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Verzekeraar     Volmacht       

Contactpersoon: J. de Boer Contactpersoon: G. Timmerman 

Telefoon: 123-4567890 e-mail: jdeboer@abc.nl Telefoon: 098-7654321 e-mail: gtimmerman@123.nl 

Datum: 30-6-2020 Handtekening:  Datum: 30-6-2020 Handtekening:  

      

 

Bijlagen 
Neem op deze pagina als ingesloten document de eventuele bijlagen op. 
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Afspraken over afwijkingen 
• Verzekeraar en volmacht kunnen in onderling overleg afwijken van een productdefinitie en/of het Protocol Uniforme Inrichting Volmachtketen.  
• Afwijkingen die leiden tot het niet kunnen voldoen aan (de datakwaliteit van) het NVGA-Protocol zijn niet toegestaan. De kanttekening is terughoudend te zijn met 

afwijkende afspraken. Immers, de centrale agenda blijft een zoveel mogelijk uniform ingerichte volmachtketen. 
• De basis afspraken voor samenwerking zijn vastgelegd in het Protocol Uniforme Inrichting Volmachtketen. 

Binnen de Samenwerkingsovereenkomst Volmachten tussen verzekeraar en volmacht kunnen op punten afwijkende afspraken gemaakt worden. 
In dit document worden aanvullende uitzonderingen vastgelegd. 

Proces 
• Indien verzekeraar en volmacht gezamenlijk besluiten af te wijken van de productdefinitie en/of het Protocol, dan legt de volmacht deze afspraken schriftelijk vast in 

deze template. Volmacht en verzekeraar tekenen beiden voor akkoord. 
• Zowel volmacht als verzekeraar kennen een procedure voor het beheer van deze documenten. 
• Zowel volmacht als verzekeraar moeten afspraken rond afwijkingen gedurende de geldigheid van de afspraak kunnen overleggen. 

 


