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Inleiding
Als financieel adviseur wilt u uw relaties een advies geven dat precies op hun wensen 
is afgestemd. De offertesoftware voor de Allianz Overlijdensrisicoverzekering helpt 
u hierbij. De offertesoftware kan worden geraadpleegd onder www.allianzservice.nl. 
Met deze offertesoftware maakt u snel en makkelijk offertes op, vraagt u eenvoudig een 
risicoverzekering aan en dit met ondersteuning van een digitale gezondheidsverklaring.

In deze handleiding zullen de volgende processen worden besproken:
• Premieberekening
• Offreren
• Aanvragen
• Wijzigen relatiegegevens
• Wijzigen rekeningnummer
• Afwijkendvoorstel / heropenen
• Inzien portefeuille

1.  PREMIEBEREKENING
Onder premieberekening kan een snelle berekening worden gemaakt. Voor deze berekening kan worden 
volstaan met een beperkt aantal gegevens. De velden met een * zijn verplicht voor de premieberekening. 

Meer informatie wordt zichtbaar door op de te klikken.

Aandachtspunten bij het invullen van de velden bij de basisgegevens:
• Het te verzekeren bedrag mag minimaal € 25.000,- en maximaal € 500.000,- bedragen.
• De ingangsdatum en de einddatum moeten altijd de 1e van een kalendermaand zijn.
• De ingangsdatum mag in de huidige maand en maximaal 6 maanden in de toekomst liggen. 
• De einddatum moet minimaal 36 maanden na de ingangsdatum liggen.
• Voor de einddatum kan ook het aantal jaren na de ingangsdatum worden ingevoerd. De einddatum wordt
 dan automatisch bepaald.

Door op ‘Berekenen’ te klikken wordt met de ingevulde gegevens een premie berekend. De premie wordt 
getoond in het scherm ‘Berekening’. Door op ‘Annuleren’ te klikken, worden de ingevulde velden leeggemaakt 
en komt u weer terug op het welkom scherm. De gegevens worden niet opgeslagen.
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Nadat de berekening is uitgevoerd kunt u kiezen voor ’door naar offerte’ of om niet verder 
te gaan door voor ‘Beëindigen’ te kiezen. Het gaat hier om een snelle premieberekening die niet wordt opgeslagen 
in uw persoonlijke portal. Als gekozen wordt om door te gaan naar offerte, worden de gegevens van deze berekening 
meegenomen in de offerte.

2. OFFREREN
Om een nieuwe offerte op te maken moet in het menu aan de linkerzijde onder ‘Offerte’ voor ‘Nieuw’ worden gekozen.

2.1 Nieuwe offerte voor nieuwe relatie(s)
In deze paragraaf worden de schermen toegelicht die voor het opstellen van een offerte ingevuld moeten worden. 
De velden met een * zijn verplicht voor het aanmaken van een offerte. Meer informatie wordt zichtbaar door op 

de   te klikken.
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Door op ‘Volgende’ te klikken, gaat u naar het scherm ‘Risicoverzekering’. Door op ‘Annuleren’ te klikken worden de 
velden leeggemaakt en komt u weer terug op het welkom scherm.

2. OFFREREN
Om een nieuwe offerte op te maken moet in het menu aan de linkerzijde onder ‘Offerte’ voor ‘Nieuw’ worden gekozen.

2.2 Scherm ‘Basisgegevens’ 
De velden moeten op de volgende manier worden ingevuld:
• Postcode moet bestaan uit 4 cijfers en 2 letters
• Een geldige combinatie van de postcode en huisnummer vult automatisch de bijbehorende straatnaam en   
 plaatsnaam in.
• E-mailadres moet een geldig e-mailadres van de (mede)verzekerde en/of van de afwijkende verzekeringnemer zijn. 
 Let op! Belangrijk in verband met de verzending van de digitale gezondheidsverklaring.
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2.3 Scherm ‘Risicoverzekering’
Aandachtspunten bij het invullen van de velden:
• Het te verzekeren bedrag mag minimaal € 25.000,- en maximaal € 500.000,- bedragen.
• De ingangsdatum mag in de huidige maand en maximaal 6 maanden in de toekomst liggen. 
• Hier kunt u aangeven welk gedeelte van het verzekerde bedrag verpand moet worden.
• De ingangsdatum en de einddatum moeten altijd de 1e van een kalendermaand zijn.
• De einddatum moet minimaal 36 maanden na de ingangsdatum liggen.
• Voor de einddatum kan ook het aantal jaren na de ingangsdatum worden ingevoerd. De einddatum wordt dan
 automatisch bepaald.

Door op ‘Bereken’ te klikken, gaat u naar het scherm ‘Berekening’. Door op ‘Annuleren’ te klikken worden de velden 
leeggemaakt en komt u weer terug op het welkom scherm.
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2.4 Scherm ‘Berekening’
In dit scherm worden de premies getoond en een korte samenvatting van de ingevulde gegevens.

Door op ‘Genereer documenten’ te klikken, wordt de offerte getoond  in het scherm ‘Documenten’. Door op 
‘Annuleren’ te klikken komt u weer terug op het welkom scherm.

2.5 Scherm ‘Documenten’
Op dit scherm worden de beschikbare documenten (offerte) getoond.
  

Wanneer de documenten nog niet beschikbaar zijn, dient er op ‘Vernieuwen’ te worden geklikt. De documenten 
worden dan automatisch aangemaakt. Afhankelijk van de drukte op de server kan het voorkomen dat er meerdere 
keren op de knop ‘Vernieuwen’ moet worden geklikt.

Ten behoeve van de dossiervorming kan de offerte worden uitgeprint of als pdf-bestand worden opgeslagen.
Door op ‘Annuleren’ te klikken komt u weer terug op het welkom scherm.

Voordat op ‘Aanvragen’ wordt geklikt, dienen de aanvullende gegevens nog ingevuld te worden om de 
risicoverzekering daadwerkelijk aan te kunnen vragen.
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3.  AANVRAGEN
In deze paragraaf worden de schermen toegelicht die voor het aanvragen van de risicoverzekering ingevuld 
moeten worden.

3.1 Scherm ‘Aanvullende gegevens’
Dit scherm bevat de overige verplichte gegevens om een overlijdensrisicoverzekering aan te vragen. De in te vullen 
gegevens worden, indien deze nog niet zijn ingevuld, door middel van rode velden en rode bullets weergegeven. 
Door op een rode bullet te klikken, wordt de informatietekst zichtbaar.

In verband met de automatische incasso van de premie kan er maar één IBAN worden ingevuld.
Alle letters van de IBAN moeten met hoofdletters worden ingevuld.

Hier kunt u ook het bedrag dat verpand moet worden aanpassen of pandclausule uitschakelen.
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3.2 Scherm ‘Documenten’
Wanneer de aanvullende gegevens volledig zijn ingevuld, wordt in het scherm ‘Documenten’ de aanvraag getoond. 
De offerte is vanaf dat moment niet meer beschikbaar. De aanvraag bevat dezelfde gegevens als de offerte. De 
aanvraag is uitgebreid met de aanvullende gegevens en de akkoordverklaring.

Wanneer het document nog niet beschikbaar is, dient er op ‘Vernieuwen’ te worden geklikt. Het document wordt dan 
automatisch aangemaakt. Afhankelijk van de drukte op de server kan het voorkomen dat er meerdere keren op de 
knop ‘Vernieuwen’ moet worden geklikt.

Ten behoeve van de dossiervorming kan de aanvraag worden uitgeprint of als pdf-bestand worden opgeslagen.

Door op ‘Annuleren’ te klikken komt u weer terug op het welkom scherm.

Door op ‘Weigeren’ te klikken komt u weer terug op het welkom scherm. De aanvraag wordt dan afgelegd en 
eventuele dekkingen komen te vervallen.

Zodra de verklaring is aangevinkt, wordt de aanvraagbutton zichtbaar. Wanneer op ‘Aanvragen’ wordt geklikt, 
wordt de aanvraag naar Allianz verstuurd en wordt het statusscherm zichtbaar. 
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3.3 Scherm ‘Status’
Als alle benodigde gegevens voor het aanvragen zijn ingevuld en op ‘Aanvragen’ is geklikt, zal de risicoverzekering 
direct worden aangevraagd. Vervolgens wordt het scherm ‘Status’ zichtbaar. 

De volgende statusopties bij gezondheidsverklaring zijn mogelijk:
• Link verstuurd
• Handmatig (KGO)
• Handmatig (overig)
• Geaccepteerd zonder opslag

De volgende statusopties bij offerte zijn mogelijk:
• Opgeslagen (offerte is nog niet ingediend voor aanvraag)
• In aanvraag (offerte is ingediend en in afwachting van het resultaat van de gezondheidsverklaring)
• Heropend 
• Geaccepteerd (door klant en Allianz)
• Geweigerd (door Allianz)

De acceptatie is in het algemeen binnen enkele minuten verwerkt. Deze acceptatie wordt dan binnen enkele minuten 
aan u bevestigd in het statusscherm. De acceptatie zal langer duren als er sprake is van strafrechterlijk verleden 
en/of er een aanvullende medische beoordeling nodig is. 
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4. PROCES AFWIJKEND VOORSTEL/HEROPENEN 
Wanneer tijdens het aanvragen van de overlijdensrisicoverzekering sprake is van een opslag of een aanpassing van 
de basisgegevens, dan wordt de aanvraag aangepast met deze nieuwe gegevens. De financieel adviseur moet de 
gewijzigde aanvraag (her)openen in de ORV portal. Dit kan door de aanvraag met status ‘Heropend’ te selecteren bij 
‘Bestaande offerte’ en vervolgens de volgende stappen door te lopen: 

1. in tabblad ‘Basisgegevens’ kiezen voor  ‘Volgende’
2. in tabblad ‘Risicoverzekering’ kiezen voor ‘Bereken’
3. in tabblad ‘Berekening’ kiezen voor ‘Genereer documenten’
4. in tabblad ‘Documenten’ kiezen voor vernieuwen tot dat het aanvraag document zichtbaar is. 

De aangepaste aanvraag moeten worden besproken met de klant. Vervolgens kan er in het tabblad ‘Documenten’ 
gekozen worden de aanvraag te ‘Accepteren’ of te ‘Weigeren’.

5.  BESTAANDE OFFERTES
Onder ‘Offerte’ in het linkermenu kunt u kiezen om een bestaande offerte/aanvraag in te zien. 
U kiest dan voor ‘Bestaand’.

Door een kenmerk van de bestaande klant in dit scherm in te voeren, worden de bestaande offertes op het 
beeldscherm getoond.

Let op! Indien de offerte in aanvraag is, kunnen de schermen nog wel worden geraadpleegd, maar er kunnen geen 
wijzigingen meer worden doorgevoerd.  
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6.  WIJZIGEN RELATIEGEGEVENS
Onder ‘Wijzigen polis’ in het linkermenu kunt u kiezen om onder ‘Relatiegegevens’ de NAW-gegevens van een 
relatie te wijzigen. Het is niet mogelijk om de wijziging toe te passen wanneer de ingangsdatum in de toekomst ligt.

Wanneer de ‘Verklaring financieel adviseur’ is aangevinkt, zal de button ‘Verzenden’ zichtbaar worden. 
Door op ‘Verzenden’ te klikken, zullen de wijzigingen in het systeem worden doorgevoerd.
Er wordt per e-mail direct een nieuwe polis naar de verzekeringnemer(s) gestuurd. 
U kunt de nieuwe polis inzien onder ‘Inzien polis’, zie hiervoor hoofdstuk 8.

Door op ‘Annuleren’ te klikken komt u weer terug op het welkom scherm.
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7.   WIJZIGEN REKENINGNUMMER
Onder ‘Wijzigen polis’ in het linkermenu kunt u kiezen om onder ‘rekeningnummer’ het IBAN 
van een relatie te wijzigen. Het is niet mogelijk om de wijziging toe te passen wanneer de ingangsdatum in 
de toekomst ligt.

Wanneer de ‘Verklaring financieel adviseur’ is aangevinkt, zal de button ‘Verzenden’ zichtbaar worden. 
Door op ‘Verzenden’ te klikken, zal de wijziging in het systeem worden doorgevoerd.
Er wordt per e-mail direct een nieuwe polis naar de verzekeringnemer(s) gestuurd. 
U kunt de nieuwe polis inzien onder ‘Inzien polis’, zie hiervoor hoofdstuk 8.

Door op ‘Annuleren’ te klikken komt u weer terug op het welkom scherm.



8. INZIEN PORTEFEUILLE
Om uw hele actieve portefeuille in te zien kiest u voor ‘Inzien polis’. 
Zoekt u een specifieke relatie? Dan zoekt u deze op door het invullen van minimaal één van de zoekvelden. 
Als er een nieuwe polis is afgegeven doordat er een wijziging heeft plaatsgevonden dan ziet u de reden onder 
‘Wijzigingen’.

Als u de betreffende relatie heeft gevonden klikt u op het polisnummer om de beschikbare documenten te kunnen 
raadplegen. Onder het tabblad ‘Documenten’ treft u de beschikbare documenten aan.

9.   BESCHIKBARE DOCUMENTEN
Onder ‘Documenten’ in het linkermenu kunt u de volgende documenten (als pdf bestand) raadplegen:
• Voorwaarden
• Handleiding ORV
• Handleiding GV
• Toegestane wijzigingen
• Wijzigingsformulier
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