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AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
De Stichting EPS heeft een zogenaamde AVG-scan gedaan op al haar diensten. Uit deze scan is naar voren
gekomen dat voor de dienst Roy-data de Stichting EPS dient te worden aangemerkt als verantwoordelijke. Dit
betekent dat u in het kader van de AVG geen verwerkersovereenkomst van de Stichting EPS zult ontvangen.
Vertrek naar het buitenland
Bij een vertrek naar het buitenland dienen partijen de royementsgegevens alleen zelf weer in gebruik te nemen
indien men zelf een verklaring voor een buitenlandse verzekeraar afgeeft.
Doet u dit niet, dan laat u de royementsgegevens in Roy-data 'open'. De Stichting EPS levert namelijk ten behoeve
van met name mensen die emigreren naar Duitsland op aanvraag een zogenaamd 'Sperrvermerk', hetgeen niets
meer is dan een printscreen van een door de Stichting EPS in gebruik genomen royementsgegeven. Dit gebeurt
alleen op aanvraag van de klant.
Functie Wijzigingsberichten
De functie wijzigingsberichten informeert u over royementsgegevens die nog wijzigen nadat u deze in gebruk heeft
genomen. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen op het moment dat klanten schades voor eigen rekening hebben
genomen. Uw gebruiker/beheerder kan deze functie zelf aan- of uit zetten.
Leasemaatschappijen
Er sluiten steeds meer leasemaatschappijen aan op Roy-data. In eerste instantie zal dit veelal voor de privatelease portefeuille zijn, maar de verwachting is dat men dit door zal trekken naar 'vloten'.
Bij vaststelling van schadevrije jaren door leasemaatschappijen gelden vrijwel dezelfde regels als voor
verzekeraars. Om het gebruik van Roy-data voor leasemaatschappijen verder toe te lichten vindt binenkort een
overleg met een tiental leasemaatschappijen plaats en de VNA.
Uiteindelijk doel is dat we onze klanten beter bedienen (reputatie!) en dat de overstap van klanten van private
lease naar verzekeraars en vice versa soepel verloopt. Tevens willen we hier ook neer zicht krijgen op potentiële
polishouders met een hoger risico die nu geen leaseverklaring inbrengen omdat daar schades op staan.
Onderzoek naar database met 'actieve schadevrije jaren'
De klankbordgroep en een projectgroep met vertegenwoordigers vanuit verschillende leveranciers is bezig met
een onderzoek naar een database met actieve schadevrije jaren. Dit moet er toe leiden dat we reeds in het
offerteproces een correcte opgave van de schadevrije jaren kunnen krijgen.
Dit moet weer resulteren in tevredener klanten en een efficiënter proces omdat polissen in één keer juist worden
opgemaakt. Het onderzoek zal nog enige maanden duren.
Vragen?
Voor vragen kunt u terecht bij het secretariaat.
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