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1 Version 5.9 – November 2017 

 

Version 5.9 final udgives med implementeringsdato 3. november 2017 kl. 00.01 (altså 

natten mellem den 2. november og 3. november 2017). Her et samlet overblik over de 

primære rettelser i denne version: 

 

Ændring Afsnit 
Henvisning til Skadeinformation 28/10 Guide: 2.4 
Forsikringsstedet gøres obligatorisk på 
indbo/løsøre 

Guide: 2.3.2 + 2.3.2.45 + 
2.7.1 

"Sygedriftstab" indsættes som hjælpetekst på 

004/007 (erhverv) og 006/007 (landbrug) i bilag 
2, Branchegrupper Bilag 2: 1.4 + 1.6 
Accept af opsigelser med anden dato end den 
ønskede Guide: 2.3.1 
Del-opsigelser på 006 (landbrug). Ny 
branchegruppe 006/008 Guide: 2.3.2.3 Bilag 2: 1.6 
Ny produktgruppe (002/005) for dyreforsikringer 

Bilag 2: 1.2 
Opsigelse med kode 288 pr. anden dato Guide: 2.2.21 
Afvisningskode ”3 - Ukendt reg. nr.” ændres til 
”Ukendt/forkert reg. nr./stel nr.”  Bilag 1: 2.6 
Validering af meddelelsesdato ældre end 30 dage 

Guide: 2.2.3.9 
Stel nr. på 001/003 uindreg. knallert Guide: 2.7.1 
Genfremsendelse med 288 Opsigelse pr. anden 

dato v/ flere afvisninger Guide: 2.2.1 
Netbank og Kriminalitetsforsikring tilføjes under 

brc/prd 004/004 Bilag 2: 1.4 
Bestyrelsesansvar tilføjes under brc/prd 004/003 

Bilag 2: 1.4 
Police nummer valgfrit for nogle branche-
/produktgrupper Guide: 2.3.2 + 2.7.1 
Ny afvisningskode 25 "Flere objekter" Bilag 1: 2.6 
Rettelse af fejl i matchreglerne for 
erhverv/landbrug Guide: 2.3.2.56 
Præcisering af, at fremsendelse af selskabsskifte 
til DMR først må ske, når der er modtaget accept 

for opsigelsen Guide: 2.3 
Indskrivning af henstilling vedr. annullering af 
opsigelser Guide: 2.4.1 
Indskrivning af reglerne for manglende 

efterlevelse af EDI-guiden Guide: 2.1 
Der skal ske match ud fra reg. nr på 
motorkøretøjer Guide: 2.3.2.1 
Rækkefølgen på navne og efternavn præciseres 

Bilag 1: 2.8 
Afvisning grundet restance - kun på 

branchegruppe 001 og lovpligtig 
ansvarsforsikring på motorkøretøj Guide: 2.2.3 Bilag 1: 2.6 

Præcisering af, hvornår kode 12 sendes videre og 
hvornår den sendes retur Bilag 1: 2.6 



EDI-guide opsigelser, Bilag 3 - ajourføringshistorik 

 
 

3. november 2017, Version 5.9 Final Side 5 af 21 
 

 

 

Implementeringen af version 5.9 vil ske med udgangspunkt i meddelelsesdatoen 

(DTM.137) i meddelelsen. At implementeringen vil ske med udgangspunkt i 

meddelelsesdatoen skal forstås således, at der ikke kommer svar på de to udgåede 

produktgrupper på landbrug og opsigelser sendt på personulykke på produktgruppe 

006/007 inden implementeringen vil blive afvist og skal sendes på produktgruppe 

006/008 i stedet. 

1.1 EDI-guiden 

 

Afsnit 2.1 

Følgende tekst indsættes i afsnit 2.1 vedrørende anvendelsen af WebEDI: 

”Hvis et integreret selskab ikke har mulighed for at besvare maskinelt eller ikke har 

mulighed for at læse teksten i en meddelelse i sin fulde længde, kan opsigelser eller 

bonusforespørgsel læses/besvares via WebEDI.” 

 

Følgende tekst tilføjes afsnit 2.1 vedrørende processen ved manglende efterlevelse af 

EDI-guiden: 

Ved manglende efterlevelse af aftalte krav og ændringer i EDI-guiden rettes der 

henvendelse til selskabets kontaktperson. Fører dette ikke til rettelse indenfor, hvad EDI-

kontoret i den enkelte sag vurderer som rimelig tid, kan EDI-kontoret kontakte 

selskabets medlem af Privatforsikringsudvalget eller en ledende medarbejder i de 

selskaber, der ikke er repræsenteret i Privatforsikringsudvalget for at finde frem til en 

løsning. 

 

Afsnit 2.2.1 

Præcisering af, at det er fra seneste afvisning at 3 ugers reglen regnes ved 

genfremsendelse med 288 opsigelse pr. anden dato ved flere afvisninger. 

 

Opsigelse med 288 ”Opsigelse pr. anden dato” kan anvendes i følgende 2 senarier: 

1. Opsigelse med kode 288 som 1. fremsendelse, hvor der skal være forudgående 

aftale med én i det afgivende selskab. I friteksten skal fremgå oplysninger i den 

udstrækning dette er aftalt med den person i afgivende selskab som aftalen er 

indgået med. 

2. Opsigelse med kode 288 som genfremsendelse, hvor der tidligere er fremsendt en 

opsigelse der er blevet afvist. Her skal der ikke laves forudgående aftale med 

person i afgivende selskab. I friteksten skal følgende oplyses: 

 Dato for fremsendelse af 1. opsigelse 

 Opsigelsesårsagen (fx kort opsigelse) 

 EDI reference for 1. opsigelse 

 

Afsnit 2.2.2 

Præcisering af at opsigelse med 288 ”Opsigelse pr anden dato” skal accepteres, hvis der 

kan ske match af police og forsikringstager(e) (jf. diagrammer med acceptflow).  

 

Afsnit 2.2.3 

Afsnittet ”Reglerne for behandling af EDI-opsigelser i selskaberne” er flyttet fra afsnit 

2.11 til afsnit 2.2.3.  

 

Afsnit vedrørende ”Meddelelsesdato” er tilføjet, da det er vedtaget, at der skal valideres 

på meddelelsesdatoen, således at denne ikke må ligge frem i tid eller være mere end 30 

dage før serverdatoen.  

 

Under afsnittet ”Afvisning” er tilføjet følgende tekst: 
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Afvisningskode 11 Restance på lovpligtig ansvarsforsikring på motorkøretøj skal 

benyttes, når alle nedenstående kriterier er opfyldt: 

 produktet er under branchegruppe 001 

 der er tale om lovpligtig ansvarsforsikring på motorkøretøj 

 der er tale om præmierestance  

 kunden er i rykker 2 

For alle andre produktgrupper end 001 gælder, at en opsigelse skal accepteres, selv om 

kunden er i restance. Er policen ikke længere i kraft skal opsigelsen afvises med 

afvisningsårsag 12 ”Udgået af anden årsag”.   

 

Under afsnittet ”Ekstra oplysning om ophørsdato” er ”udgået på grund af restance” 

slettet, da ophørsdatoen er gjort valgfri at ikke længere skal medsendes på denne 

afvisningsårsag (er omdøbt og anvendes på både afgangsførte og ikraftværende policer). 

 

Afsnit 2.3 

Det præciseres, at fremsendelse af selskabssifte via DMR ikke må ske, før der er modtaget 

accept for opsigelsen. 

 

Afsnit 2.3.1 

Accepter må ikke opsiges med tilbagevirkende kraft. Dette er præciseret ved at indsætte 

et underafsnit til afsnit 2.3, afsnit 2.3.1 ”Accept pr. anden dato” med teksten: 

 

Hvis afgivende selskab ikke kan acceptere en opsigelse pr. den opsigelsesdato 

overtagende selskab ønsker, skal afgivende selskab enten  

1.        Ændre opsigelsesdatoen til en dato der ligger efter den opsigelsesdato som 

overtagende selskab har oplyst, eller  

2.        Ændre opsigelsesdatoen til en dato der ligger før den opsigelsesdato, som 

overtagende selskab har oplyst. Denne dato må dog aldrig være tidligere, end den dato 

opsigelsen er afsendt fra overtagende selskab. 

 

Eksempel 1:  

 Opsigelse med opsigelseskode 285 ”Opsigelse pr. udløb” modtages pr. 30/1-2017 

med ønske om opsigelse pr. 1/4-2017  

 Afgivende selskab har udløb på policen 1/3-2017  

 Afgivende selskab accepterer opsigelse og ændrer opsigelsesdatoen til 1/3-2017  

 Overtagende selskab tilretter deres ikrafttrædelsesdato til 1/3-2017 ud fra den 

modtagne accept  

 

Eksempel 2: 

 Opsigelse med opsigelseskode 285 ”Opsigelse pr. udløb” modtages pr. 28/2-2017 

med ønske om opsigelse pr. 1/4-2017  

 Afgivende selskab har udløb på policen 1/3-2017  

 Afgivende selskab accepterer opsigelse og ændrer opsigelsesdatoen til 1/3-2018  

 Overtagende selskab tilretter deres ikrafttrædelsesdato til 1/3-2018 ud fra den 

modtagne accept  

 Skulle kunden ønske at opsige med kort opsigelse inden 1/3-2018, må overtagende 

selskab rette henvendelse til afgivende selskab med henblik på at fremsende ny 

opsigelse 

 

Afsnit 2.3.2 

Følgende tekst slettes: ”Policenummer skal altid oplyses (krav) ved alle branchegrupper. 

Der kan også være specifikke krav til den enkelt branchegruppe. Se afsnit ”Specifikt for 

….”. 

 

Afsnit 2.3.2 + alle andre steder i EDI-guiden hvor dette nævnes 
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Reglerne for opsigelse af ulykkesforsikringer gøres ens uanset om policen 

opsiges under branchekode 005/001 eller 006/008. Ændringen vil bevirke, at 

personulykke tages ud af branche-/produktkode 006/007, der fremadrettet vil indeholde 

specialforsikringerne ventilationssvigt, skovbrand, kombineret pelsdyr, vikarhjælp og 

haglskade. Og der laves en ny branche-/produktkode 006/008, der kun indeholder 

personulykke. Således indføres delopsigelser på landbrug, og der skal sendes én 

opsigelse pr. forsikrede pr. ulykkesforsikring på branche-/produktgruppe 006/008. I 

afsnit 2.3.2 under ”Generelle krav” tilføjes, at match skal ske for 006/008 på navn, 

adresse og cpr/fødselsdato på forsikrede. 

 

Følgende er tilføjet: ”Der henvises til afsnit 2.7.1 vedrørende kravene til indholdet i en 

opsigelse.” og følgende tekst slettes:  

”Overtagende selskab skal (krav) altid sende følgende: 

- policenummer 

- branche-/produktkode 

- navn og adresse på forsikringstager1 og forsikringstager2 

- reg.nr. og stelnummer (kun opsigelse motor brc/prd 001/001, 001/002, 001/004, 

001/999) 

- stelnummer (kun motor brc/prd 001/001, 001/002, 001/004, 001/999 og uindreg. 

knallerter brc/prd 001/003) 

- forsikringssted (kun bygning brc/prd 002/001, 002/999, 004/001, 004/999, 006/001, 

006/997, og løsøre brc/prd 002/002) 

- navn, adresse og cpr/fødselsdato på forsikrede (kun ulykke brc/prd 005/001 og 

006/008) 

 

Overtagende selskab bør desuden sende følgende for at der er sandsynlighed for match 

hos afgivende selskab: 

- cpr/cvr-nummer på forsikringstager1 og forsikringstager2.” 

 

Afsnit 2.3.2 og 2.7.1 

Stelnummer kan fremaderettet udover på motor, også oplyses på brc/prd 001/003 

uindregistreret knallert. Det præciseres samtidig, hvilke brc/prd ”motor” består af. 

 

Forsikringssted hører under de generelle krav for både afgivende og overtagende selskab 

for bygning (brc/prd for bygning er præciseret) og løsøre brc/prd 002/002 er tilføjet. 

 

Afsnit 2.3.2, 2.3.2.4 og 2.3.3 

Forsikringsstedet gøres obligatorisk at medsende for løsøre branche-/produktgruppe 

002/002 og brc/prd for ”bygning” præciseres. Der skal derfor ske match på 

forsikringsstedet for branche-/produktgruppe 002/002, hvis kunden har to eller flere 

indboforsikringer. I acceptflowet i afsnit 2.3.3 er løsøre tilføjet under privat. 

 

Afsnit 2.3.2.1  

Der skal fremadrettet altid ske match på forsikringstager1, forsikringstager2 og reg. nr. 

for motorkøretøjer. Herefter skal der forsøges match på objektet ud fra stelnummer og 

evt. policenummer. 

 

Afsnit 2.3.2.2 

Nyt afsnit for uindregistrerede motorkøretøjer (opsigelser) med teksten: 

”Når forsikringstager1 og evt. forsikringstager2 er matchet skal der forsøges match på 

objektet ud fra:  

- stelnummer 

- evt. policenummer”  

 

Afsit 2.3.2.3 
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Branche/Produktgruppe 006/008 slettet fra listen over brc/prd, hvor der ikke 

sendes én opsigelse pr. forsikret person. 

Afsnit 2.3.2.5 og 2.3.2.6 

Fejl i matchreglerne rettes, således at branche-/produktgruppe slettes som match for 

erhvervsforsikringer og landbrug. Samtidig tages lystfartøjer ud og indsættes i særskilt 

afsnit, så match på branche-/produktkode skal ske for lystfartøjer. 

 

Afsnit 2.4 

Følgende tekst er tilføjet til afsnit 2.4: Der henvises til ”Skadeinformation 28/10 – 

Supplement til gældende regler for fortrydelse”, der giver forbrugeren 14 dages 

fortrydelsesret fra forsikringens ikræfttrædelse uanset om fremsendelse af policerne er 

sket inden ikræfttrædelsen. 

 

Nyt underafsnit ”2.4.1 Annullering af accepoterede opsigelse” tilføjes til afsnit 2.4 med 

teksten: 

”Forsikringsselskaber må ikke udenom EDI-systemet annullere/tilbagetrække allerede 

accepterede opsigelser. Hvis kunden fortryder sit skift af forsikringsselskab, må kunden 

kontakte sit gamle forsikringsselskab, som må vurdere, hvorvidt selskabet ønsker at 

tilbyde kunden forsikringer på ’gamle vilkår’, eller give kunden tilbud på nye vilkår, pris 

m.v. I begge tilfælde skal der sendes en EDI-opsigelse (evt. med fortrydelse) til det 

overtagende selskab, hvis kunden ønsker at blive i sit gamle selskab.” 

 

Nyt underafsnit ”2.4.2 Opsigelse ved fortrydelse (opsigelsesårsag 296)” tilføjes til afsnit 

2.4 med teksten: 

”Kunderne har lov til at fortryde tegning af policer i op til 14 dage efter ikrafttrædelsen 

eller modtagelsen af police/vilkår mv. hvis disse modtages efter ikrafttrædelsesdatoen. 

 

Har kunden gjort brug af sin forsikring i afgivende selskab (= har anlagt skade) inden 

modtagelse af ”Opsigelse ved fortrydelse” afvises fortrydelsen af afgivende selskab. 

Forsikringer kan ikke opsiges grundet fortrydelse, hvis kunden har anlagt en skade.  

 

Efteranlagte skader (som ikke er kendt ved modtagelsen af ”Opsigelse ved fortrydelse”) 

med en skadedato tidligere end opsigelsesdatoen i ”Opsigelse ved fortrydelse” hæfter 

overtagende selskab ikke for. Afgivende selskab må vurdere i hvilket omfang de vil 

dække skaden, og gå i dialog med kunden om dette. Ved fortrydelse af 

motoransvarsforsikring, hvor der ikke er sammenhæng mellem ikrafttrædelsesdatoen i 

afgivende og overtagende selskab og er kunden uforsikret i en periode. Anlægges der 

efterfølgende skader med skadedato i den uforsikrede periode, dækker afgivende selskab 

en evt. skade overfor 3. part (skadelidte) i den periode, hvor kunden har været 

uforsikret. 

 

Ved anvendelse af opsigelsesårsag 296 ”Opsigelse ved fortrydelse” skal overtagende 

selskab være særligt opmærksom på rådgivning af kunden. Fortrydelse stiller kunden 

som om aftalen aldrig er indgået med afgivende selskab. Hvis fortrydelse sker med en 

opsigelsesdato efter forsikringen er trådt i kraft i afgivende selskab, kan det betyde, at 

kunden er uforsikret i perioden fra forsikringens ikrafttræden i afgivende selskab, og 

indtil forsikringen dækker i det overtagende selskab. Det er vigtigt, at kunden gøres 

opmærksom på dette i forbindelse med fortrydelsen.  

 

Ved fortrydelse af dækning ved bygningsbrand, må der ikke været en periode, hvor 

kunden er uforsikret. Opsigelsesdatoen i fortrydelsen skal altså være lig med 

ikrafttrædelsesdatoen i afgivende selskab og ellers skal opsigelsen afvises.” 

 

Afsnit 2.7.1 
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Præcisering af at NAD med forsikringssted altid skal medsendes ved bygning 

brc/pro 002/001, 002/999, 004/001, 004/999, 006/001, 006/997, og løsøre brc/prd 

002/002, og at NAD med forsikringssted kan medsendes ved landbrug brc/prd 006/002, 

006/003, 006/004, 006/005, 006/006, 006/008, 006/996, erhverv brc/prd 004/002, 

004/003, 004/004, 004/005, 004/006, 004/007, 004/008, 004/009, 004/998 og privat 

002/003, 002/004, 002/999) 

 

Følgende tilføjes i forbindelse med at policenummer gøres valgfrit at medsende for 

udvalgte produktgrupper: 

– NAD med forsikringstager 1's navn og adresse og om muligt CVR eller CPR nummer 

(CVR/CPR skal altid angives, hvis policenummer i RFF ikke angives) 

– RFF med policenummer. For følgende branche/produktkoder kan policenummer 

undlades, hvis CPR/CVR er angivet i NAD-segmentet: 001/001, 001/002, 001/003, 

002/001, 002/002, 002/003, 002/004, 002/005, 003/001, 005/001, 006/008. Dog 

ikke hvis DTM er 287 (”Opsigelse pga. ejerskifte”) 

Præcisering af branche-/produktgrupper under ”motor” og ”bygning”, og uindregistreret 

knallert og løsøre 002/002 tilføjes: 

– RFF med registreringsnummer ved motor brc/prd 001/001, 001/002, 001/004, 

001/999 

– og/eller RFF med stelnummer ved motor brc/prd 001/001, 001/002, 001/004, 

001/999 samt uindreg. knallerter 001/003 

– RFF med matrikelnummer ved bygning brc/prd 002/001, 002/999, 004/001, 004/999, 

006/001, 006/997  

 

Afsnit 2.7.6 

Ophørsdato skal ikke længere medsendes ved afvisningsårsag 11 ”Restance på lovpligtig 

motorforsikring på køretøjer.  

 

Afsnit 2.7.7 

RFF med det afgivende sleskabs oplysninger om matkelnummer og ejerlav kan ikke 

medsendes for branche-/produktgruppe 002/002 løsøre. 

 

 

1.2 Bilag 1 EDIFACT 

 

Afsnit 2.5 

Præcisering af branche-/produktgrupperne for ”bygning”. 

 

Policens ophørsdato skal ikke medsendes på afvisningskode 11.  

 

Afsnit 2.6 

Afvisningskode 3 ”Ukendt reg. nr.” omdøbes til ”Ukendt/forkert reg. nr./stel nr. Således 

kan afvisningsårsagen benyttes både i tilfælde af at registreringsnummer og/eller 

stelnummer er enten ukendt eller forkert. 

 

Kode 11 omdøbes fra ”Udgået pga. restance” til ”Restance på lovpligtig ansvarsforsikring 

på motorkøretøj” og må fremadrettet kun anvendes på branchegruppe 001. 

 

Afvisningsårsag 24 = Ukendt forsikrede kan også anvendes på brc/prd 006/008. 

 

Der tilføjes en ekstra afvisningskode 25 ”Flere objekter”, der kan anvendes på alle 

branche-/produktgrupper. 
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Det er præciseret hvornår BGM kode 12 sendes videre til modtageren (F01, F04, F05) og 

hvornår den sendes retur til afsenderen (F02, F03). 

 

Afsnit 2.8 

Det præciseres, hvorledes navn i NAD skal opbygges – ”FORNAVN(E) EFTERNAVN”. 

 

Afsnit 2.10 

Det præciseres, hvorledes REG skal angives: 

”Et registreringsnummer skal være alfanumerisk (an..7) og skal indeholde mindst 2 og 

højst 7 danske tal eller bogstaver.” 

 

Det er præciseret, hvorledes MAT (matrikelnummer og ejerlav/sogn) skal opbygges: 

Et matrikelnummer og ejerlav/sogn skal være alfanumerisk (an…35) og kan indeholde 

danske tegn, tal og bogstaver. 

 

Det er præciseret, at STL (stelnummer) kan være alfanumerisk 35 (an…35). 

 

1.3 Bilag 2 Branchegrupper  

 

Afsnit 1.2 

Der tilføjes en ny produktgruppe under branchegruppe 002 Privatforsikringer, der hedder 

Produktgruppe 005 (dyreforsikring). Under hjælpeteksten skal der stå ansvarsforsikring 

af dyr, sygdomsforsikring af dyr, livsforsikring af dyr, kombination af ansvars-, sygdoms- 

og livsforsikring af dyr. Fremadrettet vil branche-/produktgruppe 002/003 udelukkende 

skulle anvendes på opsigelse af selvstændig privatansvarsforsikring. 

 

Afsnit 1.4 

Bestyrelsesansvar skal opsiges under branche-/produktgruppe 004/003 og tilføjes derfor 

som hjælpetekst under branche-/produktgruppe 004/003. 

 

Netbank og Kriminalitetsforsikring skal opsiges under branche-/produktgruppe 004/004 

og tilføjes derfor som hjælpetekst under branche-/produktgruppe 004/004. 

 

Sygedriftstab skal opsiges under branche/produktgruppe 004/007. Derfor er 

”Sygedriftstabsforsikring” tilføjet som hjælpetest for denne branche/produktgruppe. 

 

Afsnit 1.6 

Ny branche-/produktgruppe 006/008 tilføjes for ”Ulykke” med hjælpeteksten 

”Personulykke” og 006/007 indeholder specialforsikringer ”Diverse”. Personulykke slettes 

fra 006/007. 

 

Sygedriftstab skal opsiges under branche/produktgruppe 006/007. Derfor er 

”Sygedriftstabsforsikring” tilføjet som hjælpetest for denne branche/produktgruppe. 

 

Branche-/produktgruppe 006/998 og 006/999 udgår og alle ulykkesforsikringer skal 

fremadrettet opsiges på branche-/produktgruppe 006/008. 



EDI-guide opsigelser, Bilag 3 - ajourføringshistorik 

 
 

3. november 2017, Version 5.9 Final Side 11 af 21 
 

2 Version 5.8 – August 2016 

Version 5.8 final udgives med implementeringsdato 1. august 2016. 

 

2.1 EDI-guiden 

Privatforsikringsudvalget har 20. juni 2016 vedtaget, at implementere den nye 

forretningsgang for opsigelse af forsikringer i relation til svarfristen pr. 1. august 2016. 

 

Opsigelsessvarfristen på 21 dage må ikke stoppe fremsendelsen af svar blot med det 

formål at afvente om det afgivende selskab kan redde kunden tilbage. Der skal sendes 

svar på en opsigelse hurtigst muligt efter modtagelsen. Samtidig henstilles der til at 

selskaberne så vidt muligt besvarer opsigelser indenfor 5-8 dage. Følgende tekst tilføjes i 

EDI-guiden under punkt 2.4: 

 

”Opsigelsen skal dog besvares hurtigst muligt ved modtagelse. Der må ved EDI 

Opsigelser således ikke ske sagsbehandlingsmæssig forsinkelse i behandling af opsigelser 

og selskaberne henstilles, så vidt muligt, til at svare på opsigelser inden for 5-8 dage.” 

 

Afsnit 2.4 

Se ændringsmarkering med gult. 

 

2.2 Bilag 1 EDIFACT 

Ingen ændringer 

 

2.3 Bilag 2 Branchegrupper  

Ingen ændringer 
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3 Version 5.7 – November 2015 

Version 5.7 final udgives med implementeringsdato 1. november 2015. 

Ændringerne ligges på DEMO-serveren til test 1. maj 2015. 

 

I version 5.7 er der ændret i afsnittet ”Dokumentoplysninger” side 2 i både EDI-guiden 

og alle bilag, hvor forfatter og bidragsydere er tilrettet, da Forsikring & Pension (F&P) har 

insourcet udviklingen af EDI-systemet. 

3.1 EDI-guiden 

Med implementering af version 5.7 final er hele acceptflowet ændret, så alle selskaber 

håndterer processen ensartetet omkring match af afsenders data, krav til 

afsender/modtagers behandling af data og regler for accept og afvisning. 

 

I den nye version 5.7 er opsigelsesproceduren på ulykkesforsikringer ændret markant, så 

der altid skal sendes én opsigelse pr forsikret person. Der indføres et nyt 

segment/kvalifikator med ”forsikrede” på ulykkesforsikringer (branche/produktkode 

005/001). F.eks. skal der sendes 4 opsigelser på samme policenummer, hvis policen har 

4 forsikrede(4 særskilte referencenumre).  

 

Der kan sendes opsigelse af kun én forsikret person på en samlet familieulykke med flere 

forsikrede, så der sker ændring af policen(del-opsigelse). Ændringen med indførelse af 

nyt segment ”forsikrede” samt muligheden for del-opsigelser sker for at sikre, at det altid 

er den rigtige dækning der opsiges, så der både sker match på forsikringstager(e) og den 

forsikrede person. Det skal også ses i lyset af Finanstilsynets skærpelse med indførelse af 

samtykke i 2013. Ændringen med indførelse af mulighed for del-opsigelse på 

ulykkesforsikringer er godkendt af Privatforsikringsudvalget 18. november 2014.  

 

Alle ændringer i både EDI-guide og Bilag er fremhævet med gult – også ændringer, hvor 

tekst udgår. Hvis en tekst er ny, så er den fremhævet med gult. 

Hvis en tekst udgår, så er den gennemstreget og fremhævet med gult.  

 

Afsnit 2.1, afsnit 2.3, afsnit 2.4 og afsnit 2.5 

Se ændringsmarkeringer med gult. 

 

Afsnit 2.5 Accept 

Hele afsnittet omkring acceptpolitik og diagrammerne med acceptflow er ændret. Se 

tekstrettelser herunder (markeret med gult) og de nye diagrammer med acceptflow, som 

er gældende med version 5.7 af EDI-guiden. 

Der er lavet opdeling med generelle krav til alle branchegruper i afsnit 2.5.1 og de 

specifikke krav til brancherne har fået afsnit 2.5.1.1 osv. 

Se ændringsmarkeringer med gult. 

 

Afsnit 2.6 Fortrydelse i forbindelse med nytegning 

Se ændringsmarkeringer med gult. 

 

Afsnit 2.7 Bonusforespørgsel 

Der kan med implementering af version 5.7 kun forespørges på branche/produktkode 

001/001. I praksis forespørges der kun på motorkøretøjer og derfor er dette nu tilrettet. 

Se ændringsmarkeringer med gult. 

 

Afsnit 2.7.1 Rene Bonusforespørgsler 

Teksten er præsiseret i afsnittet der vedrører ”Rene bonusforespørgsler”. Der behøver 

kun være afgivet samtykke fra den ene af forsikringstagerne (hvis der er 2), dvs. der kan 
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godt forespørges på en bilforsiking med kun 1 forsikringstager i forespørgslen, 

hvis blot denne ene person matcher 1 af de 2 forsikringstagere der er på forsikringen. 

Se ændringsmarkeringer med gult. 

 

Afsnit 2.8 Fri tekst 

Se ændringsmarkeringer med gult. 

 

Afsnit 2.9 Dataindhold (segmenter i de enkelte meddelelsestyper) 

Tekstrettelse af fejl i omtale af UNB-segmentet. 

Se ændringsmarkeringer med gult. 

 

Afsnit 2.9.1 Opsigelse fra overtagende selskab til afgivende selskab (kode 9) 

Oplysninger om forsikringstager2 skal altid oplyses, hvis der er 2 forsikringstagere på 

policen. Forsikringstager2´s oplysninger er derfor flyttet fra ”kan” til ”skal”. 

Oplysninger om ”forsikrede” skal altid med ved opsigelse af ulykkesforsikringer 

branche/produktkode 005/001. 

Ved motorforsikring skal der oplyses enten reg.nr. eller stelnummer i RFF-segmentet. 

RFF segmentet med reg.nr. og/eller stelnummer kan forekomme 2 gange, da begge 

oplysninger gerne må forekomme, derfor fremgår RFF med reg.nr./stelnummer både under 

skal forekomme og under kan forekomme.  

Se ændringsmarkeringer med gult. 

 

Afsnit 2.9.2 Svar på bonusforespørgsel (kode 11) 

Oplysninger om forsikringstager1 og evt. forsikringstager2 skal matches i 

bonusforespørgslen (kode 13) og skal ikke oplyses ved Svar (kode 11). NAD med 

forsikringstager1 og forsikringstager2 udgår derfor ifm. meddelelsen Svar (kode 11).  

Se ændringsmarkeringer med gult. 

 

Afsnit 2.9.3 Fejl i modtagne data - syntaks (kode 12) 

Præcisering af, at en meddelelse med kode 12 ikke må besvares da dette kan forårsage et 

maskinelt loop. 

Se ændringsmarkeringer med gult. 

 

Afsnit 2.9.4 Bonusforespørgsel (kode 13) 

Det er præciseret, at der kan forespørges flere gange fra forskellige selskaber. 

Der behøver ikke oplyses 2 forsikringstager i en forespørgsel, da der kan afgives 

skadehistorik til kun 1 forsikringstager selvom forsikringen indeholder 2 forsikringstagere. 

Se ændringsmarkeringer med gult. 

 

Afsnit 2.9.5 Rykker (kode 15) 

Der kan kun forekomme 1 DOC-segment, da der kun enten kan rykkes for en Accept eller et 

svar. Tekst omkring 2 DOC-segmenter udgår. 

Se ændringsmarkeringer med gult.  

 

Afsnit 2.9.6 Afvisning – opsigelse ikke accepteret (kode 27) 

Se ændringsmarkeringer med gult. 

 

Afsnit 2.9.7 Accept af overtagelse (kode 29) 

Oplysninger om forsikringstager1 og evt. forsikringstager2 skal matches i opsigelsen (dog 

ikke ifm. ejerskifte) og skal ikke oplyses ved accept. NAD med forsikringstager1 og 

forsikringstager2 udgår derfor ifm. meddelelsen Accept (kode 29).  

Oplysninger om forsikringssted(NAD) og matrikelnummer(RFF) udgår også ifm. Accept 

(Kode 29). Dog er oplysningerne ”ufarlige”, da begge selskaber kender disse data og derfor 

kan oplysningerne stadig medsendes. Forsikringssted(NAD) og matrikelnummer(RFF) er 

flyttet fra skal til kan. 
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Se ændringsmarkeringer med gult. 

 

Afsnit 2.10.4 Opsigelsesreferencenummer 

Præcisering af, at referencen ikke må genbruges, hvis der er en ubesvaret meddelelse. 

Se ændringsmarkeringer med gult. 

 

Afsnit 2.11 Regler for behandling af EDI-opsigelser i selskaberne 

De 2 uger er rettet til 3 uger(markeret med gult), så perioden stemmer overens med 

teksten i afsnit 2.3, hvor det fremgår at der kan ske genfremsendelse (ifm. en afvisning) 

indenfor 3 uger. 

CRM er rettet til DMR. 

Afsnit om Familieulykke er sletttet med indførelse af version 5.7, da der gælder nye 

regler jf. flere afsnit i afsnit 2. 

Afsnit med ”Fortrydelse” udgår, da nøjagtig samme tekst fremgår i afsnit ”2.6 Fotrydelse 

i forbindelse med nytegning”. 

Se ændringsmarkeringer med gult. 

 

Afsnit 4.1 Behandling ved modtagelse af 12’ere  

Der tilføjet tekst:  

F&P sender 12´erne retur på mail til den tekniske kontaktperson i selskabet og gør 

opmærksom på, at modtageren aldrig har fået svar på den oprindelige meddelelse. 

Mener selskabet der er tale om en fejl ift. EDI-guiden, skal mailen fra F&P besvares med 

henvisning til, hvor i EDI-guiden, der menes at være fejl ift. den sendte meddelelse. 

Denne procedure er vedtaget på mødet i arbejdsgruppen EDI Opsigelser 4. april 2011. 

3.2 Bilag 1 EDIFACT 

 

Afsnit 2.4 DOC – Meddelelsens beskrivelse 

Præcisering af, at der kun må sendes forespørgsel på branche/produktkode 001/001. 

Se ændringsmarkeringer med gult. 

 

Afsnit 2.5 DTM – dato/tid/periode 

Opsigelsesårsag 287 opsigelse pga. ejerskifte. Præcisering af, hvilke 

branche/produktkoder denne opsigelsesårsag kan benyttes på.  

Se ændringsmarkeringer med gult. 

 

Afsnit 2.6 ERC – Fejlmeddelelse 

Kode 4 og 11 må ikke anvendes når der er valgt opsigelsesårsag 287 Opsigelse pga. 

ejerskifte. 

Ny fejlmeddelelse ”24 = Ukendt forsikrede”, da et nyt segment ”forsikrede” nu skal 

oplyses ved opsigelse af ulykkesforsikringer på branche/produktkode 005/001. 

Se ændringsmarkeringer med gult. 

 

Afsnit 2.8 NAD – Navn og adresse 

Teksten ”anvendes ikke” er fjernet for navnelinie 2 i partsnavn, da forsikringstager godt 

kan have 2 navne. 

Ny kvalifikator ”FSI” i 3035 til angivelse af forsikrede. Benyttes ved 

branche/produktgruppe 005/001. 

Ny kvalifikator ”DTO” i 1131 til angivelse af fødselsdato. Benyttes ved ”FSI” i 3035. 

Postnummer skal (mandatory) oplyses ved segmentet FS = Forsikringssted. 

Se ændringsmarkeringer med gult. 

 

Afsnit 2.10 RFF – Referencer 

Ny kvalifikator ”STL” i 1153 til angivelse af stelnummer. 

Præcisering af 1. og 2. forekomst ift. mandatory eller conditional.   
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Præcisering af, at referencenummer altid skal være entydigt. 

Se ændringsmarkeringer med gult. 

 

Afsnit 2.12 SIF* - Skadeinformation 

Præcisering af, at der kun skal medtages skader der har/forventes at medføre udgift for 

selskabet. 

Se ændringsmarkeringer med gult. 

3.3 Bilag 2 Branchegrupper  

 

Afsnit 1.4 Branchegruppe 004: Erhvervsforsikringer 

Der er tilføjet nye produktgrupper under branchegruppe 004 Erhvervsforsikringer. 

Produktgruppe 008 

(Patientforsikring) 

Patientforsikring 

Produktgruppe 009 

(Sundhedsforsikring) 

Sundhedsforsikring 

Se ændringsmarkeringer med gult. 

 

Afsnit 1.5 Branchegruppe 005: Ulykke/liv - skadesforsikring 

Der er tilføjet nye produktgrupper under branchegruppe 005 Ulykke/liv-skadesforsikring. 

I produktgruppe 001 Ulykke er der tilføjet ”personlig”. Nogle produkter udgår fra 

produktgruppe 001, da de som udgangspunkt ikke har angivelse af en personlig 

”forsikrede” med cpr-nummer og derfor bør have selvstændig produktgruppe (flyttes fra 

produktgruppe 001 til en ny produktgruppe 006). 

Produktgruppe 001 

(Ulykke - personlig) 

 

Personlig ulykke:  

Familieulykke,  

Privatulykke/enkeltulykke 

Fritidsulykke 

Heltidsulykke 

Børneulykke 

Ulykkesforsikring med opsparing 

Forsørgerulykke 

Syge og ulykke 

Rejseulykke 

Autoulykke, bilulykke 

Lystfartøjsulykke 

 

Produktgruppe 005 

(Sundhedsforsikring) 

Privat sundhedsforsikring 

Produktgruppe 006 

(Ulykke – andet) 

Forsørgerulykke 

Syge og ulykke 

Rejseulykke 

Autoulykke, bilulykke 

Lystfartøjsulykke 

 

Se ændringsmarkeringer med gult. Gennemstregning betyder, at produktet udgår fra 

gruppen. 
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4 Version 5.6 

Version 5.6 final udgives med udgivelsesdato 1. juni 2013.   

 

Version draft A erstattes af braft B, da der er indsat 2 korrektioner af tekst, der var 

fejlagtigt, se afsnit 2.7 og afsnit 2.10.4.  

 

Ændringerne i version 5.6 omfatter følgende: 

 

I dialog med Finanstilsynet og Det Finansielle Virksomhedsråd foretages der en ændring 

af forretningsgange omkring samtykke, som vil betyde en skærpelse i praksis ifm. 

Opsigelser(og bonusforespørgsler), hvor der skal indbygges samtykke i EDI Opsigelser. 

  

Den ændrede praksis betyder at det er det overtagende selskab, der skal sørge for at 

indhente samtykke og dokumentere det – og dermed skal der indbygges et nyt felt i EDI 

Opsigelsen og bonusforespørgslen. 

 

4.1 EDI guiden 

Afsnit 2.3 Sagsgangen i det overtagende selskab 

Udvides med følgende tekst: 

 

I dialog med Finanstilsynet og Det Finansielle Virksomhedsråd foretages der en ændring af 

forretningsgange omkring samtykke, som vil betyde en skærpelse i praksis ifm. 

Opsigelser(og bonusforespørgsler), hvor der skal indbygges samtykke i EDI Opsigelser. 

 

Ændringen forelagt og godkendt af P-udvalget på møde 27.11.2012. 

  

Den ændrede praksis betyder at det er det overtagende selskab, der skal sørge for at 

indhente samtykke og dokumentere det – og dermed skal der indbygges et nyt felt i EDI 

Opsigelsen og bonusforespørgslen. 

  

Hvis der ikke specifikt er angivet et JA til at samtykke (jf. OSI segmentet) er indhentet vil 

og skal opsigelsen eller bonusforespørgslen blive afvist med en ”Fejl i modtagne data – 

syntaks” (kode 12) 

 

Skærpelsen omkring samtykke implementeres i version 5.6 af guiden.  

 

Afsnit 2.7 Bonusforespørgsel 

Ifølge EDI-referatet fra 22.06.09 punkt 2, har P-udvalget accepteret at bonus skal 

afgives selv om policen ikke er noteret til ophør, hvorfor følgende tekst ændres: 

 

”Rene bonusforespørgsler besvares med de oplysninger, som afgivende selskab har i sit 

system.”  

 

Til: 

”Rene bonusforespørgsler skal besvares uanset om policen stadig er ikraft og uanset 

årsag. Bonusforespørgsler skal besvares med de oplysninger, som afgivende selskab har 

i sit system på forespørgselstidspunktet” 

 

 

Afsnit 2.9.1  Opsigelse fra et overtagende selskab til et afgivende selskab (Kode 

9) 

Udvides med en repetition af OSI  
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– OSI med koden STJ, der angiver et JA til at der er indhentet samtykke 

 

Afsnit 2.9.4 Bonusforespørgsel (kode 13) 

Udvides med en repetition af OSI  

– OSI med koden STJ, der angiver et JA til at der er indhentet samtykke 

 

Afsnit 2.10.4 Opsigelsens referencenummer  

Følgende tekst er ændret så ”en anmodning trækkes tilbage og” er fjernet, da det ikke er 

mulig at trække en anmodning tilbage:  

 

”Modtageren forpligter sig til at anvende samme nummer i en svarforsendelse. Det 

samme referencenummer anvendes af afsender, f.eks. ved en anmodning trækkes 

tilbage og en rykker. Dvs. nummeret er identisk i de situationer, hvor der kommunikeres 

vedrørende en sag.” 

 

Ændres til: 

”Modtageren forpligter sig til at anvende samme nummer i en svarforsendelse. Det 

samme referencenummer anvendes af afsender, f.eks. ved en rykker. Dvs. nummeret er 

identisk i de situationer, hvor der kommunikeres vedrørende en sag.” 

 

4.2 Bilag 1 EDIFACT 

Segmentet 2.9  OSI – Opsigelsesattributter 

Udvides med følgende tekst: 

  STJ = Angiver JA til at der er indhentet samtykke.  

   Koden STJ skal angives ved: 

   Meddelelseskode lig 9 - Fremsendelse af opsigelse og  

   Meddelelseskode lig 13 - Bonusforespørgsel. 

                   Hvis koden ikke angives ved dokumenterne (9 eller 13) afvises disse 

   med en 12’er 

4.3 Bilag 2 Branchegrupper  

Ingen ændringer 
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5 Version 5.5 

 

Ændringerne i version 5.5 omfatter i hovedtræk følgende: 

 

Præcisering af hvornår NAD med forsikringssted kan forekomme. 

Præcisering af hvilke oplysninger der sendes ved forsikringstager 2. 

Præcisering af rettidig afsendelse. Oplysning om UNB datoen er fjernet. 

 



EDI-guide opsigelser, Bilag 3 - ajourføringshistorik 

 
 

3. november 2017, Version 5.9 Final Side 19 af 21 
 

6 Version 5.4 

6.1 Ajourføring i version 5.4 før udgivelse 

6.1.1 EDI-Guide for opsigelser 

Afsnit 2.9 vedr. Forsikringstager 1 og 2 

For alle meddelelser hvor forsikringstager angives er det supplerende specificeret at der 

kan angives information om forsikringstager 2 og at der om muligt skal angives 

CVR/CPR- nummer for forsikringstagere, jf. nedenstående.   

– NAD med forsikringstager 1's navn og adresse og om muligt CVR eller CPR nummer 

– NAD med forsikringstager 2's navn og adresse og om muligt CVR eller CPR nummer 

 

Afsnit 2.9 vedr. kontaktperson i CTA 

For alle meddelelser er det supplerende specificeret at der kan angives en kontaktperson 

for selskaberne 

– Der kan deuden sendes et CTA-segment med navn på kontaktperson 

6.1.2 EDI-Guide for opsigelser, bilag 1 EDIFACT 

BGM  

Ændring af tekst for 4343 

 

4343 SVAR TYPE, KODET C an..3 anvendes reelt ikke, men kan 
indeholde NA eller AB 

 

NAD 

Supplerende specifikation omkring landekode og ID-kode 

 

Supplerende specifikation omkring landekode 3207 

Den samlede officielle ISO tabel med landekoder kan findes på følgende URL: 

http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists.htm. 

 

En dansk version kan findes på SKAT’s hjemmeside  

(på udgivelsestidspunktet på følgende URL:)  

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1815411&newwindow=true 

 

C032 3039 ID-Kode 

Koden skal angives for forsikringsselskab (3035 = IN eller INO)  

Skal om muligt angives for forsikringstager (3035 =FS), men er ikke krævet 

Skal ikke angives ved forsikringssted/dækningsadresse (3035 = FS) 

6.2 Ajourføring i version 5.4 draft A til H 

 

EDI-guiden for opsigelser er i version 5.4 omstruktureret og har fået et nyt layout og den 

tidligere guide er nu opdelt i et hoveddokument og 3 seperate bilag. 

 EDI-guide opsigelser 

 Bilag 1 - EDIFACT  

 Bilag 2 – branchegrupper 

 Bilag 3 – Ajourføringshistorik (dette dokument) 

 

I forhold til version 5.3 er afsnit 5.2 ”selskaber der udveksler EDI-meddelelser” og afsnit 

5.3 ”kontaktpersoner i selskaberne” udgået. Informationerne vil være tilgængelige i 

Forsikring og Pensions extranet. 
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Bilag 1 ”branchegrupper” i version 5.3 er nu det selvstændige bilag 2 i version 5.4. 

 

Benævnelsen for afsnit 3 i EDI-guiden er ændret fra ”Diagram for opsigelser m.v” i 

version 5.3 til ”Flowdiagram” i version 5.4 og Flowdiagram er revideret og indeholder nu 

også flow for kvitteringer (CONTRL), samt validering og dannelse af 12’ere. 

 

Ændringerne i version 5.4 omfatter i hovedtræk følgende: 

 

Udveksling af meddelelsesdato 

Udveksling af et nyt felt - Meddelelsesdato i EDIFACT segmentet DTM. Meddelelsesdato 

skal sendes i ALLE meddelelser 

Jf. specielt EDI-guiden afsnit 2.9 Dataindhold – alle underafsnit    

NB! DTM segmentet kan nu repetere 2 gange, hvor det før kun repeterede 1 gang.  

Dette vil kræve ændring i EDIFACT-specifikationen for dokumentet OPSIGE i konvertere !  

jf. specielt Bilag 1, EDIFACT specifikt afsnit 1.1 og 1.2 segmentoversigt og tørresnor, 

samt afsnit 2.5 DTM data, tid og periode.     

 

Ny DTM kvalifikator 297 hvis policen ikke er ophørt 

Såfremt policen ikke er ophørt ved svar på bonusforespørgsel (11) kan man undlade at 

angive ophørsdatoen. Dette indikeres med DTM kvalifikator 297. 

 

Anvendelse af CVR- og CPR-nummer for forsikringstager 

Udveksling af et nyt felt – CVR og CPR- nummer i EDIFACT segmentet NAD DE 1131. 

Angivelse af kode for CVR og CPR er krævet ved anvendelse af NAD 

Angivelse af kode for VIR er valgfrit ved anvendelse af NAD 

jf. specielt Bilag 1, EDIFACT specifikt afsnit 2.8 NAD navn og adresse. 

 

Anvendelse af udenlandsk adresse med landekode i NAD segment 

Udveksling af et nyt felt – landekode i EDIFACT segmentet NAD DE 3207. Angivelse af 

landekode er conditional og default er dansk. 

jf. specielt Bilag 1, EDIFACT specifikt afsnit 2.8 NAD navn og adresse. 

 

Forsikringstager 2 angives i selvstændigt NAD segment 

Hvor forsikringstager 2 før har været angivet som navnelinie 2 i NAD DE C080 3036 (2. 

repition) angives forsikringstager 2 nu i en selvtændig repition af NAD segmentet  

Jf. specielt EDI-guiden afsnit 2.9 Dataindhold samt specielt Bilag 1, EDIFACT specifikt 

afsnit 2.8 NAD navn og adresse.     

 

DOC kan repetere 2 gange 

Det er nu dokumenteret i guiden at DOC segmentet kan repetere 2 gange 

jf. specielt Bilag 1, EDIFACT specifikt afsnit 2.4 DOC meddelelsens beskrivelse. 

 

Tegsæt angivelse i UNB er ændret til UNOC:3 

Det er nu dokumenteret at tegnsæt (i UNB) angives som UNOC:3, mod før hvor det 

fejlagtigt var angievt som UNOA:2 (Kun store bogstaver og ikke æ,ø og å). 

jf. specielt Bilag 1, EDIFACT specifikt afsnit 2.13 UNB forsendelsens hoved. 

  

Samt Diverse ændringer 

 Ansvar på hest er ny tekst for branchekoder 

 Afvisning af bonusforespørgsler med ”Police ej opsagt” udgår 

 Præcisering omkring udveksling via F&P’s webEDI server 
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7 Version 5.4 og tidligere 

Version 5.4 

23. sep. 2010 

 

Version 5.3 

11. oktober 2005 

 

Version 5.3 udgives. I afsnit 2.9.5 er der ændret så det fremgår at 

rykker tidligst må sendes efter 21 dage (rettet fra 14 dage) 

 

Udkast C 

Version 5.3 

07. oktober 2005 

 

Udkast C af Version 5.3 er revideret så det i afsnit 2.3 er 

konkretiseret at forkortet opsigelsesvarsel ikke kan anvendes for 

branchegruppe 004 – erhverv. 

Udkast B 

Version 5.3 

29. september 

2005 

 

Udkast B af Version 5.3 er revideret med følgende i forhold til 

tidligere udkast til version 5.3: 

Generelt i hele dokumentet er alle tidligere rettelsesmarkeringer 

vedr. version 5.2 fjernet – tekst med fed er nu sat til normal. 

På side 7 og 8 er det konkretiseret, at der ikke kan anvendes 

forkortet opsigelsesvarsel for privatforsikringer, der er tegnet i et 

firmas navn, samt at er en EDI-opsigelse først blevet accepteret, vil 

efterfølgende EDI-opsigelser på den pågældende forsikring blive 

afvist. 

29-09-2005: Der oprettes en specifik kode i ERC, der anvendes når 

en opsigelse med forkortet opsigelsesvarsel afvises, f.eks. pga. at 

en privatforsikring er tegnet i firmaets navn. 

Den nye kode og tekst i ERC er: 

23 = "Forkortet opsigelse kun tilladt på 

privatkunder" 

 

Version 5.3 

Xx. september 

2005 

 

Pt. som udkast af  

8. september 2005  

 

Første udkast til version 5.3 er udbygget med henblik på at 

behandle opsigelser med  forkortet opsigelsesvarsel for privatpolicer 

(alle branchegrupper forskellige fra 004 - erhverv). 

Rettelsen omfatter primært DTM segmentet med ny datokode 296 

for forkortet opsigelsesvarsel. 

Specifikt for en opsigelse med forkortet opsigelsesvarsel (datokode 

296 i DTM segmentet) betragtes den kun som rettidig, såfremt den 

sendes med en måneds varsel til den første i måneden, altså så 

fristen udgør mindst 30 dage til udgangen af en kalendermåned. 

Den tekniske implementeringen forventes den 14-11-2005 

 

Version 5.2 

Februar 2004 

Version 5.2 er udbygget med henblik på at kunne behandle EDI-

opsigelser på erhvervs-området. 

Der er foretaget mindre ajourføringer med baggrund i erfaringer fra 

den daglige brug af systemet, herunder en præcisering af 

konsekvenskoderne ved bonusforespørgsler. 

 

Version 5.1  

Januar 2004 

Udsendt som "kladdeversion" til brug for drøftelser om  

udbygningen med opsigelser på landbrug og erhverv 

 

Version 5.0  

Juni 2003 

Udsendt som "kladdeversion" til brug for drøftelser om  

udbygningen med opsigelser på landbrug og erhverv 

 

 


