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Beste Tussenpersonen, 

 

Achter de schermen zijn wij in samenwerking met ASR druk bezig met de voorbereidingen voor de 
conversie van de voormalige portefeuille van Generali Schadeverzekering Maatschappij N.V. 
Vooralsnog starten we per 1 februari 2019 met de eerste conversies, voor het converteren van de 
gegevens hebben we nog enkele gegevens van u nodig.   

 

Contactpersoon 
Om de verdere voortgang van het project en uw conversie goed te laten verlopen zouden wij graag 
één aanspreekpunt hebben binnen uw organisatie, dat kunt u zelf zijn of een ander persoon.  Met 
deze persoon zullen we dan de voortgang en definitieve conversiedatum afstemmen. 

 

Naam : 

Functie : 

Telefoonnummer : 

e-mailadres : 

 

Bedrijfsgegevens 
Voor de inregeling van CCS Level 7 hebben we een aantal gegevens nodig. Wij verzoeken u 
vriendelijk om deze gegevens in te vullen. 

 

Correspondentieadres : 

Postcode  : 

Plaats : 

Bezoekadres : 

Postcode  : 

Plaats : 

Telefoonnummer : 

Website : 

Algemeen E-mailadres : 
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Registraties 
Voor de diverse controles van bijvoorbeeld uw vergunning ontvangen wij graag een opgave van de 
onderstaande registraties. 

KvK nummer : 

KiFid nummer : 

AFM nummer : 

Financieel 
Voor het uitbetalen van de verschuldigde provisiegelden ontvangen wij graag een volledig IBAN 
bankrekeningnummer, dus bijvoorbeeld NL 01 ABNA 0467 8031 62. Als u zelf incasseert kunt u 
aangegeven of u dat wenst voort te zetten. 

Wat is uw bankrekeningnummer voor provisiegelden 

Wilt u zelf blijven incasseren  

Communicatie 
Gedurende de samenwerking verstrekken wij een aantal overzichten, het gaat dan om bijvoorbeeld 
de maandelijkse rekening-courant of een overzicht van de klanten die een herinnering ontvangen 
hebben. Wilt u zo vriendelijk zijn om deze gegevens in te voeren: 

E-mailadres t.b.v. rekeningcourant : 

E-mailadres t.b.v. prolongatieborderl : 

E-mailadres t.b.v. herinneringen en aanmaningen :

: Wat is I09nummer t.b.v. de prolongatie? 

Portaal 
Om de gegevens van uw portefeuille in te zien, polissen te muteren en nieuwe verzekeringen af te 
sluiten hebben wij een opgave nodig welke personen er binnen uw organisatie toegang mogen 
krijgen tot het verzekeringsportaal van Anac BackOffice. Hieronder kunt u opgave van deze personen 
verstrekken. 

Naam : 

E-mailadres : 

Naam : 

E-mailadres : 

Naam : 

E-mailadres : 

ja nee
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