
Toepassing PAF

Maatschappijen-
Producten, Formules,

Commerciële programma’s

22/04/2021:
Deze toepassing is nu al een zekere tijd opgenomen in de toepassing die de « Sector Catalog » beheert
– en is dus niet langer apart te beheren.

Van belang zijn de FolderTypes IBP6 =
IBPF-10 = Product
IBPF-11 = Formule
IBP-F12 = Commerciële groepering



Doelstellingen

• De toepassing PAF laat de maatschappijen toe
om volgende gegevens te beheren :

– Toevoegen/wijzigen van 
• Producten
• Formules
• Commerciële programma’s

– Bepalen van in productie plaatsing
• Beschikbaarheidsdatum



Maatschappij-product

• Een product is per domein ingedeeld

• TeleBiB2-omschrijving 
Product: Een Product is de benaming van een specifiek soort polis bij een 
maatschappij. Een maatschappij kan binnen een zelfde polistype meerdere 
soorten polissen voorstellen aan haar verzekerden. Deze worden dan 
onderscheiden door de productnaam. Elke polis kan slechts één product 
bevatten. 
IPD+A532+xxx'



Maatschappij-formule 

• Een formule wordt in verband met een
waarborg gebruikt

• TeleBiB2-omschrijving 
IFD : Bevat een formule. Een formule is een onderscheid dat door een 
maatschappij wordt gemaakt binnen een waarborg (ICD) of onderwaarborg 
(ISD), om aan te geven welke van diverse mogelijkheden binnen deze (onder-
)waarborg door de verzekeringnemer onderschreven wordt. 
XRH+2'
ICD+100'
IFD+BR21'
…
XRT+2'



Maatschappij-commercieel
programma

• TeleBiB2-omschrijving
Commercieel programma.  De polis behoort tot een bepaalde productlijn, of 
gamma (onze notie Product). De verzekeraar kan dit ook nog kaderen in een 
verkoopsactie of -programma, eventueel op het niveau van de klant of van 
een verzameling van klanten. Dit kan gaan van de tijdelijke actie zoals voor bij 
gelegenheid van een autosalon, tot de meer complexe systemen van CRM 
(Customer Relationship Management). De codering is verzekeraar-specifiek; 
het tekstlabel moet dus altijd meegegeven worden.

XRH+1
DOC+055 – Commercieel programma
IPD+A536 – Commercieel programma



Toepassing PAF

• De toepassing PAF is een Internet-toepassing die 
de maatschappijen ASWeb of niet-ASWeb toelaat
om hun producten, hun formules en hun 
commerciële programma’s te beheren. 

• Per maatschappij, moet een verantwoordelijke
aangesteld worden. Het zal onze contactpersoon
zijn.

• De wijzigingen die door de maatschappijen
worden ingevoerd, worden 1x per maand in het 
Referentiel hernomen (begin van de maand)



Toegang tot toepassing PAF

• De toegang tot toepassing PAF
Nl. http://www.portima.com/NL/paf.aspx
Fr. http://www.portima.com/FR/paf.aspx

• De UserID/password worden aan de 
contactpersoon van de maatschappij
meegedeeld
Een userID/password per maatschappij zelfs wanneer er verschillende FSMA-
codes bestaan,



Login

• UserID en password inbrengen



Opzoeken
• Verschillende  opzoekmogelijkheden 
• Een exportfunctie op het resultaat van het opzoeken
• Een product, formule of commercieel programma toevoegen 



Maatschappij-product

• Domein van het product bepalen
• Datum begin/einddatum
• Omschrijvingen in 4 talen
• Productiedatum

• Optioneel : commentaren in 4 talen



Maatschappij-product



Maatschappij-formule

• De waarborg bepalen waaraan deze formule 
gekoppeld wordt 

• Datum begin/einddatum
• Omschrijvingen in 4 talen
• Productiedatum

• Optioneel : commentaren in 4 talen



Maatschappij-formule



Maatschappij-commercieel
programma 

• Datum begin/einddatum
• Omschrijvingen in 4 talen
• Productiedatum



Maatschappij-commercieel
programma 


