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Afhandeling polis-
aanvraag of claim

De medewerker checkt de opgegeven informatie 
op de aanvraag of bij de claim. Hij controleert 
o.m. naam, adres en geboortedatum in de eigen 
polis- en Gebeurtenissenadministratie, het 
Extern Verwizingsregister (EVR) en in de 
databank van de Stichting Centraal 
Informatiesysteem. 

Bevat gegevens vanuit diverse 
bedrijfsprocessen van de Verzekeraar 
en van buitenaf (o.m. openbare 
bronnen).  

In een Gebeurtenissenadministratie staan de 
persoonsgegevens die aandacht behoeven 
van de Verzekeraar om de veiligheid en 
integriteit van de dienstverlening te 
waarborgen. 

De Stichting CIS bewaart gegevens voor 
deelnemende verzekeraars en hun 
gevolmachtigden. Deze gegevens 
ondersteunen de deelnemers bij het het 
maken van de benodigde afwegingen in
acceptatie- en claimtrajecten.

Een EVR ‘treffer’ is op zichzelf geen 
reden tot afwijzing van een 
verzekeringsaanvraag of claim. Het 
EVR waarschuwt verzekeraars vooral 
om even extra op te letten. Toetsing 
van het EVR door verzekeraars en hun 
gevolmachtigden levert signalen op die 
belangrijk kunnen zijn bij de 
beoordeling van de verzekerde of zijn 
claim. Het PIFI is van toepassing op het 
EVR. 

Een medewerker Veiligheidszaken kan 
navraag doen bij de afdeling VZ van 
een andere maatschappij. Deze 
informatie wordt door de medewerker 
VZ verwerkt in een advies aan de 
front-of�ce medewerker.

De CIS databank beheert gegevens die  
afkomstig kunnen zijn van 
verschillende partijen die betrokken 
zijn bij een verzekeringsclaim of bij 
zaken die voor de verzekeringsmarkt 
belangrijk zijn om te delen.
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De klant doet een verzoek voor 
een nieuwe polis of een claim, bijv. 
via internet of een tussenpersoon
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Geen bijzonderheden

De Afdeling verantwoordelijk voor IVR 
adviseert de Front Of�ce medewerker, 
deze besluit op basis van bedrijfsbeleid
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