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1

Version 5.4

Version 5.4 implementeres i produktion den 01.02.2019.
Ændringerne ligges på DEMO-serveren til test 01.08.2018.
I denne version 5.4 tilføjes VIR-nummer som identifikationsnummer for
forsikringsselskaber, således at forsikringsselskaber kan være identificeret med enten et
CVR/SE-nummer eller VIR-nummer.
Ændringen skyldes, at skadeforsikringsselskaber får mulighed for at oprette flere
selskaber (fx datterselskaber, samarbejdspartnere mv.) i EDI.
Såfremt disse selskaber indgår samarbejde med et nyt skadeforsikringsselskab, vil der
blive oprettet et nyt selskab, og dette kan ikke have samme CVR-nummer (identifikation)
som tidligere selskab, da EDI ikke tillader flere selskaber med samme identifikation.
VIR-nummer anvendes allerede i dag på EDI-opsigelser og EDI-regres.
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.
1.1

EDI-guide panthaverdeklarationer version 5.4

Afsnit 2.3.5
En panthaver med en integreret løsning skal behandle hver enkelt meddelelse om
porteføljeoverdragelse og erstatte CVR-nummer/SE-nummer eller VIR-nummer på
forsikringsselskab i eget IT-system.
Afsnit 4
Registret skal minimum indeholde følgende oplysninger:












panthaverdeklarationsnummer
deklarationstype
SE-nummer/VIR-nummer på forsikringsselskab
SE-nummer på panthaver (eller anden panthaver identifikation)
oprettelsesdato (seneste ændringsdato)
registreringsnummer
stelnummer / international containernummer
motornummer / leasingmærkatnummer
policenummer
debitorreferencenummer
seneste transaktionstype (kode fra BGM-segmentet)

Afsnit 5.3.1
Dataudvekslingen vedr. panthaverdeklarationer foregår primært mellem
erhvervsvirksomheder, som kan identificeres via forskellige nummersystemer. Långiver
kan identificeres ved et F&P långivernummer, et CVR/- eller SE-nummer eller et
Bankregistreringsnummer. Forsikringsselskabet kan identificeres ved et CVR/- eller SEnummer eller VIR-nummer.
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Afsnit 7.3
Denne procedure indebærer bl.a., at det ikke er nødvendigt, at alle afsendere kender
modtagers netværksadresse. De skal blot kende modtagers SE-nummer
identifikationsnummer, som anføres i et PNA-segment.
1.2

Ændringer i EDI-guide Bilag 1 EDIFACT

Afsnit 2.8 og 2.16
1131

Code list qualifier
C
an..3
NR
Identification of a code list.
154
Bankregistreringsnummer (4 tal)
166
CPR-nummer (10 tal)
ZFP
Långivernummer (tildelt af F&P) (maks. 10 tal)
ZSE
CVR/SE-nummer (8 tal)
VIR
VIR-nummer (VIRnnnnnn, n er tal)
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2

Version 5.3

Version 5.3 implementeres i produktion den 01.04.2016.
Ændringerne ligges på DEMO-serveren til test primo februar 2016.
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.
2.1

EDI-guide panthaverdeklarationer version 5.3

Afsnit 1
Præcisering af hvor på hjemmesiden, der findes information om EDI.
Se ændringsmarkeringer med gult.
Afsnit 2
Tilføjet tekst omkring den politiske beslutning i Pantbestyrelsen af 14.12.2015 om, at
deklarationsgebyrer ikke længere er fælles. Fremadrettet skal deklarationsgebyrerne
være selskabsspecifikke og selskaberne skal selv indtaste egne gebyrer. De
selskabsspecifikke gebyrer indføres pr 01.04.2016.
Præcisering af hvor på hjemmesiden, der findes information om EDI.
Se ændringsmarkeringer med gult.
Afsnit 2.1 Oprettelse af og betaling for panthaverdeklarationer
Diverse tekstrettelser.
Præcisering af, at det er meddelelsesdatoen i DTM.137 der bruges til beregning af
svarfrister.
Se ændringsmarkeringer med gult.
Afsnit 2.2.3 Deklarationer omfattet af 10 års udløb
Diverse tekstrettelser.
Se ændringsmarkeringer med gult.
Afsnit 2.6 Rykkerprocedure
Præcisering af, at det er meddelelsesdatoen (DTM.137) der bruges til beregning af
rykkerproceduren og der benyttes almindelige dage (ikke bankdage og ikke hverdage).
Se ændringsmarkeringer med gult.
Afsnit 2.7.2 Accept af pant fra forsikringsselskabet
Segment indholdet i en accept-meddelelse er præciseret, så det stemmer overens med
det, som der skal være med. Tilrettet så det både er kode 29 og kode 34 (med og uden
gebyr), der beskrives i dette afsnit. Der er ikke tale om ændringer, udelukkende
ændringer så guiden passer med sådan som det gøres.
Se ændringsmarkeringer med gult.
Afsnit 2.7.4 Meddelelser fra fra forsikringsselskab i løbetid
Diverse tekstrettelser, som bl.a. henviser til deklarationsvilkårene.
Se ændringsmarkeringer med gult.
Afsnit 2.7.6 Skift af panthaver
Diverse tekstrettelser og tilføjelse til segment-beskrivelsen for meddelelsen Z70
Kvittering til gl. panthaver. Ingen ændringer kun præcisering af guiden.
Se ændringsmarkeringer med gult.
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Afsnit 2.7.12 Fejl i modtagne data – syntaks (12)
Overskrift er præciseret, så det er ens med de øvrige EDI-guider på Opsigelser og
Regres.
Det er præciseret, at en fejlmeddelelse med kode 12 ikke må besvares med et ny kode
12, da der derved dannes et maskinelt loop.
Se ændringsmarkeringer med gult.
Afsnit 2.7.13 Gennotering
Tekstrettelse med præcisering.
Se ændringsmarkeringer med gult.
Afsnit 2.7.14 Rettelse i accepterede panthaverdeklarationer (Z61)
Tekst rettelse, da debitorreference stod som conditional, men denne oplysning er rent
faktisk mandatory på EDI-serveren ifm. afsendelse af Adm. Rettelse (Z61).
Se ændringsmarkeringer med gult.
Afsnit 2.7.14.1
Tilføjelse af at ændring/sletning af et felt kaldes ”Administrativ rettelse”.
Se ændringsmarkeringer med gult.
Afsnit 2.7.15 Porteføljeoverdragelse mellem 2 forsikringsselskaber
Tekst tilføjet vedrørende ATT-segmentet (kun E-deklarationer), som manglede at blive
beskrevet for meddelelsen Z9F.
Se ændringsmarkeringer med gult.
Afsnit 3.1.1 Kontrol i forsikringsselskab ved modtagelse af deklaration
Tekst rettelse, da CRM er blevet til DMR.
Tilføjelse af kode 48 i forbindelse med afvisning.
Se ændringsmarkeringer med gult/grønt.
Afsnit 3.1.2 Kontrol hos panthaver
Tilføjelse af kode 48 i forbindelse med afvisning.
Se ændringsmarkeringer med gult/grønt.
Afsnit 4.1 Generelt for alle meddelelser
Tekstrettelse med præcisering af, at der beregnes med dage (ikke bankdag).
Se ændringsmarkeringer med gult.
Afsnit 4.2.1 Oprettelse (9)
Diverse tekstrettelser.
Se ændringsmarkeringer med gult/grønt.
Afsnit 4.2.2 Skift af forsikringsselskab (Z9C)
Diverse tekstrettelser.
Se ændringsmarkeringer med gult/grønt.
Afsnit 4.2.3 Skift af panthaver (Z9D)
Diverse tekstrettelser.
Se ændringsmarkeringer med gult/grønt.
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Afsnit 4.3.1 Afvisning (27) og 4.3.2 Afvisning (48)
Præcisering af hvornår der må afvises for L-deklarationer, da disse deklarationer har
deklarationsvilkår, som er anderledes mht. frister for afvisning. Der var en fejl i guiden
ift. hvordan det reelt behandles på EDI-serveren.
Se ændringsmarkeringer med gult.
Afsnit 4.5 Dækning genetableret (Z20)
Præcisering af, hvornår der kan sendes Z20. Der er tilføjet Z40, da denne type også
giver anledning til, at der efterfølgende kan sendes en Dækning genetableret (Z20).
Se ændringsmarkeringer med gult.
Afsnit 5.3.6 Udveksling af EDIFACT meddelelser/forsendelser
Tidspunktet er fjernet, da EDI-kontoret gerne vil stå frit ift. tidsrummet kan ændres.
Tidspunktet kan altid oplyses af EDI-kontoret.
Se ændringsmarkeringer med gult.
Afsnit 5.5.1 Advis til panthaver om træk fra Nets
Udtræk til panthaverne får 3 nye oplysninger: Forsikringsselskabs navn,
forsikringsselskabs id og forsikringsselskabs id-kvalifikator. Udtræk dannes som tidligere
fortsat dagligt til panthaver.
Se ændringsmarkeringer med gult.
Afsnit 5.5.2 Advis til forsikringsselskab om overførsel fra F&P
Nyt dagligt udtræk til forsikringsselskaber, som indeholder liste med de accepterede
deklarationer med betalingsdato den pågældende dag.
Se ændringsmarkeringer med gult.
Afsnit 5.5.3 Udtræk af gebyrbetalinger (månedligt)
Månedligt udtræk sendes medio måneden til forsikringsselskaber, som indeholder
summeret liste med de accepterede deklarationer med betalingsdato fra den forgående
måned.
Se ændringsmarkeringer med gult.
Afsnit 5.5.4 Udtræk af aktive panthavere
Diverse tekstrettelser.
Se ændringsmarkeringer med gult.
Afsnit 5.5.5 Advis om ny meddelelse i indbakken
Diverse tekstrettelser.
Se ændringsmarkeringer med gult.
Afsnit 5.6 Systemmæssige ”spidsfindigheder”
Lille tekstrettelse. Se ændringsmarkering med gult.
Afsnit 6.2.3 Skema for Gennotering
Det gamle skema var ved en fejl beskrevet med mulighed for, at der kunne sendes
accept, hvilket ikke er tilfældet. Skemaet er justeret, så det er korrekt.
Se ændringsmarkeringer med gult.
Afsnit 7.1, afsnit 7.2, afsnit 8.1
Diverse tekstrettelser.
Se ændringsmarkeringer med gult.
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Afsnit 8.2.2
Beskrivelse af kvitteringsflow er fjernet fra EDI-guide panthaverdeklarationer og lagt i
særskilt EDI-guide for CONTRL, som beskriver hele kvitteringslogikken.
Se ændringsmarkeringer med gult.
Afsnit 7 Betalingsrutiner for panthaverdeklarationer
Hele dette afsnit udgår, da forretningsgangen for dette ikke har noget med den tekniske
løsning at gøre i EDI-systemet.
Se ændringsmarkeringer og gennemstregning med gult.
Afsnit 8.1 Kommunikation via EDI-serveren
Diverse tekstrettelser.
Se ændringsmarkeringer med gult.
Afsnit 8.2.2 EDIFACT-løsningen og CONTRL
Afsnit udgår, da kvitteringsflow (CONTRL) nu er beskrevet i selvstændigt bilag EDI-guide
for CONTRL. Se EDI-guide for CONTRL for oplysninger om kvitteringsflow i stedet.
Se ændringsmarkeringer og gennemstregning med gult.
Afsnit 8.2.3
Beskrivelse af IFT fil løsningen er fjernet, da denne løsning ikke længere udbydes til nye
parter. Se ændringsmarkeringer med gult.
Afsnit 9 og afsnit 9.1
Nye afsnit som beskriver behandling ved modtagelse af semantiske fejl (12) hos
selskaberne og hos F&P. Ændringerne er vedtaget af teknikerudvalget EDI
Panthaverdeklarationer – og ændringen kræver ikke tekniske ændringer hos selskaberne.
Det er blot en beskrivelse af den praksis vi allerede udfører.
Se ændringsmarkeringer med gult.
Afsnit 10
Lille tekstrettelse. Se ændringsmarkeringer med gult.

2.2

Ændringer i EDI-guide Bilag 1 EDIFACT

Afsnit 2.4 BGM Beginning of Message
Afsnit om BGM 1225 for meddelelsen Z11 Dækning ophørt. Denne meddelelsestype kan
ikke sendes for L-deklarationer, derfor er L slettet i skemaet.
Se ændringsmarkeringer med gult.
Afsnit 2.13 MOA Monetary Amount
Tekstrettelse med præcisering af angivelse af deklarationsgebyr. Der er ingen ændring
ift. tidligere. Se ændringsmarkeringer med gult.
Afsnit 2.15 FTX Free Text
Rettelse til 4451 i data elementet INS, da denne kun anvendes af forsikringsselskabet.
Se ændringsmarkeringer med gult.
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3

Version 5.2

3.1 Version 5.2 final
Version 5.2 implementeres i produktion den 01.06.2013.
Ændringen omfatter en eksplicit specifikation af at stelnummer kan være op til 20
karakterer langt.
3.1.1 Ændringer i EDI Guide Pantde:
Der er ingen ændringer udover versionen er ændret fra 5.1 til 5.2
3.1.2 Ændringer i bilag 1 - EDIFACT:
Segment:

RFF reference

Der ændres i beskrivelse af bemærkninger for C506 1154 i RFF segmentet, hvor det
eksplicit specificeres at stelnummer kan være op til 20 karakterer langt.
Bemærkninger:
C506 1154

Bemærk:
Ønskenummerplader placeres venstrestillet uden blanke.
Registreringsnummer venstrestillet uden blanke.
Altid store bogstaver i registrerings- og stelnummer (mellemrum og
bindestreger fjernes).
Stelnummer kan være op til 20 karakterer langt
- (udvidet fra 17 karakterer med udgivelse af guiden i version 5.1)
Mindst en af nummerinformationerne (1153) skal være angivet.
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4

Version 5.1

4.1 Version 5.1 resume af ændringer
Version 5.1 implementeres i produktion den 01-09-2012
De reelle ændringer i version 5.1 er overordnet:
 Implementering af udløbsmeddelser for deklarationer ældre end 10 år.
Bemærk at denne ændring er gældende fra 01-09-2012 og at de første
udløbsmeddelser kan blive sendt fra F&P’s server den 03-09-2012.
 Implementering af kontrol på for opbyggelse af timestamp i BGM segment Bemærk at
efter den 01-09-2012 vil en ikke valid timestamp medføre afvisning fra F&P server
med en 12’er.
Der er i version 5.1 også foretaget tekstuelle rettelser med henblik på yderligere at
specificere regelsæt for udveksling af deklarationer – jf. nedenstående hsistorik for
version 5.1.
4.2 Version 5.1 final - 17-08-2012
I de tidligere draftversioner af version 5.1 er der ikke beskrevet 10 års udløb for Ldeklarationer. I final versionen er dette korrigeret, så 10 års udløb for L-deklarationer er
medtaget.
4.2.1 EDI-guide Pantde
Tekst der ændret/tilgår, jf. tekst med gult.
Ændring i afsnit 2.2.3 Deklarationer omfattet af 10 års udløb
Uddrag af dokumentation hvor ændringen er foretaget
Udløbsmeddelelse efter 10 år kan udsendes for B, F, R og L deklarationer som Z38 og
Z39
Ændring i afsnit 2.2.3.2 Afvigelse fra udløb efter 10 år
Uddrag af dokumentation hvor ændringen er foretaget
Hvis Panthaver på baggrund af en af følgende meddelelser:
•
Skift af forsikringsselskab (Z9C)
•
Skift af panthaver (Z9D)
modtager en afvisning/afslag med kode 48 for afvisning (afvisning efter 28 dages frist) er
deklarationen dækket i henhold til nedenstående
 Specifikt B og L
21 dage fra meddelelsesdatoen i oprettelsestransaktionen. Se evt. vilkår for B- og
L deklarationen.
Uddrag af dokumentation hvor ændringen er foretaget
Hvis Panthaver modtager en af følgende ophør
 ved manglende præmiebetaling (Z10, dækning ophørt, restance)
 ved bortfald af dækning(Z11, dækning ophørt, kasko/brand ophørt)
 ved ophør af policen (Z12, dækning ophørt, police)
er deklarationen dækket i henhold til nedenstående
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Specifikt B og L
21 dage fra meddelelsesdatoen i oprettelsestransaktionen. Se evt. vilkår for B- og Ldeklarationen.

…
Ændring i afsnit 5.4.3 Meddelelsens nummer
Uddrag af dokumentation hvor ændringen er foretaget
I BGM-segmentet kan der anføres et nummer på hver enkelt meddelelse (1004). Der skal
anvendes et timestamp evt. kombineret med en selvvalgt identifikation defineret som:
CCYYMMDDHHMMSSNNxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, se bilag 1 – EDIFACT for yderligere
specifikationer. Det er et rent teknisk nummer, som bl.a. kan anvendes til dubletkontrol.
4.2.2 EDI-guide Panthaverdeklaration Bilag 1 EDIFACT
Tekst der ændret/tilgår, jf. tekst med gult.
Ændring vedr. Segment: BGM Beginning of Message
Uddrag af dokumentation hvor ændringen er foretaget:
Segment: BGM Beginning of Message
Position:
0006
Group:
Level:
0
Usage:
Mandatory
Max Use:
1
Purpose:
To specify the type of transaction contained within the message.
Dependency Notes:
Semantic Notes:
Comments:
.
.
1225
MESSAGE FUNCTION, CODED
C
1 an..3
D
Code indicating the function of the message.
.
.
Z38
Udløbsmeddelse til forsikringsselskab efter
BFRL
10 år.
Sendes fra F&P til Forsikringsselskabet
Meddelelsen implementeres fra 01-09-2012.
Z39
Udløbsmeddelse til panthaver efter 10 år.
BFRL
Sendes fra F&P til Panthaver
Meddelelsen implementeres fra 01-09-2012.
.
.
4.3

Version 5.1 draft B – 29-02-2012

4.3.1 EDI-guide Pantde
Ændring i afsnit 2.2.3.2 Afvigelse fra udløb efter 10 år
Afsnittet ændres. Følgende tekst tilgår, jf. tekst med gult i nedenstående boks.
Eksempel:
Hvis panthaver modtager en afvisning med kode 27 når deklarationen har haft en løbetid
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på 9 år og 42 uger er panthaver dækket i yderligere (op til) 26 uger og deklarationen får
dermed en løbetid på i alt 10 år og 16 uger.

Deklarationen aktiveres ved accept og
løbetiden udregnes fra
meddelelsesdatoen i oprettelsen
Deklarationens løbetid
på 10 år

Deklarationens løbetid på 10
år

Deklarationens
løbetid på 10 år

Deklarationens løbetid på 10 år

Deklarationens
ekstra løbetid

Periode hvor der er risiko for ekstra løbetid for deklarationen. Denne
periode er pt. fra der er mindre end 26 uger til det 10 års udløb og hvor
der i nogle situationer kan initieres en hæftelsesperiode (pt. op til 26
uger).

Periode svarende til max.
Hæftelsesperiode (pt. op til 26 uger)

Hvis panthaver har erstatningskrav, når der er tale om en hæftelse udover udløbsdato,
så skal panthaver tage personlig kontakt til forsikringsselskabet.
Ændring i afsnit 2.2.4 Supplerende kommentarer
Følgende tekst er ændret, se nedenstående boks.
2.2.4 Supplerende kommentarer
Hvis der sker omregistrering af et køretøj eller ejerskifte, dvs. hvis der sker ændring i
ejerforholdet på et objekt, hvorpå der er noteret en panthaverdeklaration, skal der
oprettes – og betales for – en ny panthaverdeklaration. Ændring fra cpr-nummer til
enkeltmandsvirksomhed eller fra enkeltmandsvirksomhed til cpr-nummer kræver også ny
deklaration.
Ved omregistrering og samme ejer forventes begge parter at rette i egen database.
Deklarationen påvirkes ikke.
Med version 5.0 af deklarationssystemet indføres en procedure, således at et
forsikringsselskab efter aftale med panthaver kan foretage rettelse af visse oplysninger
på en accepteret og ikraftværende panthaverdeklaration. Se afsnit 2.7.14
I forbindelse med tyveri og totalskade forventes det, at der etableres personlig kontakt
parterne imellem.
4.3.2 EDI-guide Panthaverdeklaration Bilag 1 EDIFACT
Generelt er alle markeringer med gul, grøn og blå fjernet.
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Ændring vedr. Segment: BGM Beginning of Message
Segment: BGM Beginning of Message
Position:
0006
Group:
Level:
0
Usage:
Mandatory
Max Use:
1
Purpose:
To specify the type of transaction contained within the message.
Dependency Notes:
Semantic Notes:
Comments:
Data Element Summary
Data Component
Base
User
Element Element Name
Attributes Attributes
C002
DOCUMENT/MESSAGE NAME
C
1
Identification of a type of document/message by code or name. Code
preferred.
1001
Document/message name, coded
C
an..3
Document/message identifier expressed in code.
Z31
Panthaverdeklaration B og F
Z32
Panthaverdeklaration L
Z34
Panthaverdeklaration F
(på landbrug/erhverv notereret indtil 01.04.2006)
Z35
Panthaverdeklaration R
(kan noteres fra og med 01.04.2006)
Z36
Panthaverdeklaration D
Z37
Panthaverdeklaration E
1131
Code list qualifier
O
an..3
X
Identification of a code list.
3055
Code list responsible agency, coded
O
an..3
X
Code identifying the agency responsible for a code list.
1000
Document/message name
C
an..35
Plain language identifier specifying the function of a document/message.
Panthaverdeklaration
C106
DOCUMENT/MESSAGE
C
1
IDENTIFICATION
Identification of a document/message by its number and eventually its
version or revision.
1004
Document/message number
C
an..35
Reference number assigned to the document/message by the issuer.
Timestamp
1056
Version
O
an..9
X
To specify the version number or name of an object.
1060
Revision number
O
an..6
X
To specify a revision number.
1225
MESSAGE FUNCTION, CODED
C
1 an..3
D
Code indicating the function of the message.
9
Oprettelse af deklaration
BFRLDE
12
Semantisk fejl
BFRLDE
15
Rykker (for accept)
BFRLDE
27
Afvisning (grundet fejl)
BFRLDE
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29
34
48

4343

Accept
BFRLDE
Accept (Overførsel/ingen debitering)
BFRLDE
Afvisning, men:
BFRL
For F og R dækning i 26 uger
For B og L dækning i 21 dage
Kan ikke anvendes for D og E
Z10
Dækning ophørt - Manglende
BFRLDE
præmiebetaling / selvrisiko betaling
Z11
Dækning ophørt BFRL
kaskodækning/branddækning ophørt
Z12
Dækning ophørt - policen ophørt
BFRLDE
Z15
Forsikringssum ændret
L
Der informeres ikke ved indeksreulering.
Ved L informeres der generelt ved ændring
Z20
Dækning genetableret
BFRLDE
Z30
Pantet ophørt
BFRLDE
Z38
Udløbsmeddelse til forsikringsselskab efter
BFR
10 år.
Sendes fra F&P til Forsikringsselskabet
Meddelelsen implementeres fra 01-09-2012.
Z39
Udløbsmeddelse til panthaver efter 10 år.
BFR
Sendes fra F&P til Panthaver
Meddelelsen implementeres fra 01-09-2012.
Z40
Skift af forsikringsselskab (i meddelelsen fra BFRLDE
afgivende forsikringsselskab)
Z60
Prioritetsændring på deklaration
BFRL
Z61
Administrativ rettelse af deklarationsdata fra BFRLDE
forsikringsselskab
Z70
Kvittering til gammel panthaver ved skift af BFRLDE
panthaver
Z9B
Gennotering af panthaverdeklaration
BFRLDE
Z9C
Skift af forsikringsselskab (i meddelelsen fra BFRLDE
panthaver)
Z9D
Skift af panthaver
BFRLDE
Z9F
Porteføljeoverdragelse mellem
BFRLDE
forsikringsselskaber
Z9P
Porteføljeoverdragelse mellem panthavere
BFRLDE
Z9Z
'Oprettelse' af gammel betalt F-papirUdgået
deklaration, koden er udgået
RESPONSE TYPE, CODED
O
1 an..3
X
Code specifying the type of acknowledgment required or transmitted.
AB
Message acknowledgement

Bemærkninger:
C106 1004
Timestamp
Det er et rent teknisk nummer, som bl.a. kan anvendes til
dubletkontrol.
Der skal anvendes et timestamp evt. kombineret med en selvvalgt
identifikation defineret som:
CCYYMMDDHHMMSSNNxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Hvor CCYY er årstal, MM er måned, DD er dag, HH er timer, MM er
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minutter, SS er sekunder, NN er hundrededele sekunder (eller 00) og
x’erne er en selvvalgt supplerende identifikation på min 0 og max. 19
alfanumeriske tegn.
F.eks: 2006113015221200W1234567
På F&P’s WebEDI server kontrolleres fra 01-09-2012 at referencen
har en korrekt syntaks. Fejl i syntaks vil efter 01-09-2012 medføre
afvisning med en 12’er.

4.3.3 EDI-guide Panthaverdeklaration Bilag 2 Ajourføringshistorik
Teksten for version A er opdateret i version B, da der var en del fejl i henvisninger til
afsnit og sidenumre.
4.4

Version 5.1 draft A – 30-01-2012

4.4.1 EDI-guide Pantde
Ændring i Afsnit 2.1 Oprettelse af og betaling for panthaverdeklarationer
Afsnittet ændres. Følgende tekst er ændret jf. tekst med gult i nedenstående boks.

Procedurerne i forsikringsselskaberne baseres på de gældende deklarationsvilkår, som
indebærer, at selskaberne har følgende respit:
28 dages respit vedrørende afvisning af F/B og R deklarationer.
14 dages respit vedrørende afvisning af L deklarationer.
28 dages respit vedrørende afvisning af D/E deklarationer.
Ændring i Afsnit 2.2.3
Afsnit 2.2.3 Deklarationer omfattet af 10 års udløb og underliggende afsnit tilgår og
erstatter tildigere afsnit 2.2.3 Supplerende kommentarer, som flyttes til 2.2.4
Følgende tekst tilgår, se nedenstående boks.
2.2.3 Deklarationer omfattet af 10 års udløb
Udløbsmeddelelse efter 10 år kan udsendes for B, F og R deklarationer som Z38 og Z39
Meddelelserne Z38 og Z39 dannes og fremsendes fra F&P WebEDI server. Meddelelserne
sendes tidligst 40 dage og senest 30 dage før udløbsdatoen. Udløbet af deklarationen er
normalt gældende fra den angivne udløbsdato medmindre der foreligger en specifik
hæftelsesperiode der er indtrådt før udløbsdatoen og som har en varighed til efter
udløbsdatoen.
2.2.3.1 Beregning af normalt udløb efter 10 år
Udløb efter 10 år beregnes som 10 år fra meddelelsesdatoen (DTM.137) i den første
oprettelsesmeddelelse (med kode 9).
2.2.3.2 Afvigelse fra udløb efter 10 år
I visse situationer kan panthaver få en given hæftelsesperiode hvilket kan medføre at en
deklarationen får en løbetid på mere end 10 år.
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I følgende situationer har panthaver en given hæftelsesperiode
Hvis Panthaver på baggrund af en af følgende meddelelser:
 Skift af forsikringsselskab (Z9C)
 Skift af panthaver (Z9D)
modtager en afvisning/afslag med kode 48 for afvisning (afvisning efter 28 dages frist) er
deklarationen dækket i henhold til nedenstående


Specifikt B
21 dage fra meddelelsesdatoen i oprettelsestransaktionen. Se evt. vilkår for Bdeklarationen.



Specifikt F og R
26 uger fra meddelelsesdatoen i oprettelsestransaktionen. Se evt. vilkår for Fog R-deklarationen

Hvis Panthaver modtager en af følgende ophør
 ved manglende præmiebetaling (Z10, dækning ophørt, restance)
 ved bortfald af dækning(Z11, dækning ophørt, kasko/brand ophørt)
 ved ophør af policen (Z12, dækning ophørt, police)
er deklarationen dækket i henhold til nedenstående


Specifikt B
21 dage fra meddelelsesdatoen i oprettelsestransaktionen. Se evt. vilkår for Bdeklarationen.



Specifikt F og R
26 uger fra meddelelsesdatoen i oprettelsestransaktionen. Se evt. vilkår for F- og
R-deklarationen

Ovenstående givne hæftelsesperiode er gældende uagtet deklarationens løbetid dermed
bliver mere end 10 år, hvilket medfører at en deklaration maksimalt kan have en løbetid
på op til 10 år + hæftelsesperiode (pt. på op til 26 uger).
Eksempel:
Hvis panthaver modtager en afvisning med kode 27 når deklarationen har haft en løbetid
på 9 år og 42 uger er panthaver dækket i yderligere (op til) 26 uger og deklarationen får
dermed en løbetid på i alt 10 år og 16 uger.
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Deklarationen aktiveres ved accept og
løbetiden udregnes fra
meddelelsesdatoen i oprettelsen
Deklarationens løbetid
på 10 år

Deklarationens løbetid på 10
år

Deklarationens løbetid på 10 år

Deklarationens
løbetid på 10 år

Deklarationens
ekstra løbetid

Periode hvor der er risiko for ekstra løbetid for deklarationen. Denne
periode er pt. fra der er mindre end 26 uger til det 10 års udløb og hvor
der i nogle situationer kan initieres en hæftelsesperiode (pt. op til 26
uger).

Periode svarende til max.
Hæftelsesperiode (pt. op til 26 uger)

Ændring, Afsnit 2.2.4 Supplerende kommentarer erstatter afsnit 2.2.3
Afsnit 2.2.4 Supplerende kommentarer flyttes fra 2.2.3 til 2.2.4
Ændring i afsnit 2.7.3 Afvisning af en panthaverdeklaration
Følgende tekst er ændret mht. specifikt 28 dages frist, se nedenstående boks.
Hvis afvisningen først sker efter fristen se afnit 2.1, anvendes en særlig afvisningskode
(48) (i BGM-segmentet), idet forsikringsselskabet hæfter over for panthaver jf.
nedenstående
Ændring i afsnit 2. 7.16 Porteføljeoverdragelse mellem 2 panthavere
Følgende tekst er ændret, se nedenstående boks.
EDIFACT-meddelelser for porteføljeoverdragelse mellem 2 panthavere dannes af F&P på
vegne af det overtagende selskab og skal indeholde følgende segmenter:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

BGM med kode for porteføljeoverdragelse (Z9P)
RFF med afsenders referencenummer
RFF med panthaverdeklarationsnummer
DTM med meddelelsesdato
PNA med afsender og modtager (2 segmenter)
ICD med forsikringsdækning (dummy kode)
IDE dummy
RFF med relevant nummerinformation (evt. ny debitorreference)
DTM med ophørsdato i gammelt selskab
PNA med panthaverselskabsnummer (ny panthaver)
COD (med link til ADR)
ADR med adresseoplysninger på panthaver
PNA med gammelt panthaverselskabsnummer
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Denne meddelelsestype dannes af F&P efter forudgående aftale med EDI-kontoret i
Forsikring & Pension.
Se i øvrigt afsnit 2.4.4.

Ændring afsnit 2.7.17 Deklarationen udløb efter 10 år
Følgende tekst tilgår reelt og erstatter tidligere hensigtserklæring, se nedenstående boks.
2.7.17

Deklarationen udløb efter 10 år

Meddelelsen vedr. udløb efter 10 år implementeres 01-09-2012.
Ved udløb efter 10 år sendes en meddelelse tidligst 40 dage før og senest 30 dage før
udløb til forsikringsselskabet og til panthaver fra F&P. Denne meddelelse indeholder
følgende:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

BGM med kode for ophør (Z38 til forsikringsselskab / Z39 til panthaver)
RFF med afsenders referencenummer
RFF med panthaverdeklarationsnummer
DTM med meddelelsesdato
PNA med afsender og modtager (2 segmenter)
ICD med forsikringsdækning (dummy kode)
IDE dummy
DTM med udløbsdato
PNA med panthaver (nr.)

Der sendes ingen "kvittering" for modtagelse af meddelelse om pantets ophør.

Ændring afsnit 6.9 Udløbsmeddelelse efter 10 år
Følgende tekst tilgår reelt og erstatter tidligere hensigtserklæring, se nedenstående boks.
6.9 Udløbsmeddelelse efter 10 år
Meddelelsen vedr. udløb efter 10 år implementeres 01-09-2012.
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4.4.2 EDI-guide Panthaverdeklaration Bilag 1 EDIFACT
Ændring vedr. Segment: BGM Beginning of Message

1225

MESSAGE FUNCTION, CODED
C
1 an..3
Code indicating the function of the message.
9
Oprettelse af deklaration
12
Semantisk fejl
15
Rykker (for accept)
27
Afvisning (grundet fejl)
29
Accept
34
Accept (Overførsel/ingen debitering)
48
Afvisning, men:
For F og R dækning i 26 uger
For B og L dækning i 21 dage
Kan ikke anvendes for D og E
Z10
Dækning ophørt - Manglende
præmiebetaling / selvrisiko betaling
Z11
Dækning ophørt kaskodækning/branddækning ophørt
Z12
Dækning ophørt - policen ophørt
Z15
Forsikringssum ændret
Der informeres ikke ved indeksreulering.
Ved L informeres der generelt ved ændring
Z20
Dækning genetableret
Z30
Pantet ophørt
Z38
Udløbsmeddelse til forsikringsselskab efter
10 år.
Sendes fra F&P til Forsikringsselskabet
Meddelelsen implementeres fra 01-09-2012.
Z39
Udløbsmeddelse til panthaver efter 10 år.
Sendes fra F&P til Panthaver
Meddelelsen implementeres fra 01-09-2012.
Z40
Skift af forsikringsselskab (i meddelelsen fra
afgivende forsikringsselskab)
Z60
Prioritetsændring på deklaration
Z61
Administrativ rettelse af deklarationsdata fra
forsikringsselskab
Z70
Kvittering til gammel panthaver ved skift af
panthaver
Z9B
Gennotering af panthaverdeklaration
Z9C
Skift af forsikringsselskab (i meddelelsen fra
panthaver)
Z9D
Skift af panthaver
Z9F
Porteføljeoverdragelse mellem
forsikringsselskaber
Z9P
Porteføljeoverdragelse mellem panthavere
Z9Z
'Oprettelse' af gammel betalt F-papirdeklaration, koden er udgået
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BFRLDE
BFRLDE
BFRLDE
BFRLDE
BFRLDE
BFRLDE
BFRL

BFRLDE
BFRL
BFRLDE
L
BFRLDE
BFRLDE
BFR

BFR
BFRLDE
BFRL
BFRLDE
BFRLDE
BFRLDE
BFRLDE
BFRLDE
BFRLDE
BFRLDE
Udgået
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5

Version 5.0

5.1

Version 5.0 final 21-03-2010

Afsnit 2.2 Kommunikation vedrørende pantet
Følgende er tilgået og/eller ændret
 Specifikt F og R
Ved F- og R-deklarationer er panthaver dækket i 26 uger efter modtagelse af en
sådan meddelelse.


Specifikt B og L
Ved B- og L-deklarationer er panthaver dækket i 21 dage efter modtagelse af en
sådan meddelelse.

Afsnit 2.7.3Afvisning af en panthaverdeklaration
Følgende er tilgået og/eller ændret
 Specifikt F, R
26 uger fra meddelelsesdatoen i oprettelsestransaktionen. Se evt. vilkår for F- og
R-deklarationen


Specifikt B og L
21 dage fra meddelelsesdatoen i oprettelsestransaktionen. Se evt. vilkår for B- og
L-deklarationen

Afsnit 2.7.4Meddelelser fra forsikringsselskab i deklarationens løbetid
Følgende er tilgået og/eller ændret
Ved meddelelse om ophør af forsikringen, f.eks. grundet manglende præmieindbetaling
eller ophør af kaskodækning, hæfter forsikringsselskabet i op til 26 uger jf. afsnit 2.2 for
regler på B-, F-, R-, D-, E- og L-deklarationer.
Afsnit 2.7.17 Deklarationens udløb efter 10 år
Følgende er tilgået og/eller ændret
Meddelelsen vedr. udløb efter 10 år er pt ikke implementeret og vil tidligst blive taget i
brug fra 01-01-2012.
Afsnit 4.4 Afvisning med dækning (48)
Følgende er tilgået og/eller ændret
26 ugers dækning - Specifikt for F, og R
Afvisningen må ikke sendes før 28 dage fra meddelelsesdatoen i oprettelsen
ellers afvises med "Afvisningen må ikke sendes før 28 dage fra oprettelsen".
21 dages dækning - Specifikt for B og L
Afvisningen må ikke sendes før 28 dage fra meddelelsesdatoen i oprettelsen
ellers afvises med "Afvisningen må ikke sendes før 28 dage fra oprettelsen".
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Afsnit 6.9 Udløbsmeddelelse efter 10 år
Følgende er tilgået og/eller ændret
Meddelelsen vedr. udløb efter 10 er pt ikke implementeret og vil tidligst blive taget i brug
fra 01-01-2012.
Flowdiagram ændret så der ikke udveksles 27 afvisning.
5.1.1 Ændringer i EDI-guiden:
Segment: BGM Beginning of Message
Følgende er tilgået og/eller ændret
Z38

Z39

Udløbsmeddelse til forsikringsselskab efter 10
år.
Sendes fra F&P til Forsikringsselskabet
Meddelelsen er pt ikke implementeret og vil
tidligst blive taget i brug fra 01-01-2012.
Udløbsmeddelse til panthaver efter 10 år.
Sendes fra F&P til Panthaver
Meddelelsen er pt ikke implementeret og vil
tidligst blive taget i brug fra 01-01-2012.

BFR

BFR

Timestamp kontrolleres først efter 01-01-2012
C106 1004
Timestamp
Det er et rent teknisk nummer, som bl.a. kan anvendes til dubletkontrol.
Der skal anvendes et timestamp evt. kombineret med en selvvalgt
identifikation defineret som:
CCYYMMDDHHMMSSNNxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Hvor CCYY er årstal, MM er måned, DD er dag, HH er timer, MM er
minutter, SS er sekunder, NN er hundrededele sekunder (eller 00) og
x’erne er en selvvalgt supplerende identifikation på min 0 og max. 19
alfanumeriske tegn.
F.eks: 2006113015221200W1234567
På F&P’s WebEDI server kontrolleres fra 01-01-2011 at referencen har
en korrekt syntaks. Fejl i syntaks vil efter 01-01-2012 medføre afvisning
med en 12’er.
Segment: MOA Monetary Amount
Præcisering vedr. DKK og EUR
C516 5004
Hvis C516 5025 er lig 316 (deklarationsgebyr) skal beløbet angives i
danske kroner.
Hvis C516 5025 er lig 116 eller 157 (anskaffelsessum eller
forsikringringssum) kan beløbet angives i både danske kroner og Euro.
Beløbet angives med decimalpunktum. Hvis der ikke er en
decimalmarkering, læses det som hele kroner eller Euro.
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Segment: FTX Free Text
INS kan anvendes i forbindelse med alle ordninger
INS
Forsikringsinformation
(anvendes både af panthaver og
forsikringsselskab)

BFLRDE

Segment: DTM Date/Time/Period
R-deklaration er indsat for følgende
375
Første registreringsdato (år)
BFR
375
Byggeår (år)
L
2380
Date/time/period
C
an..35
The value of a date, a date and time, a time or of a period in a specified
representation.
Dato
2379
Date/time/period format qualifier
C
an..3
Specification of the representation of a date, a date and time or of a
period.
102
CCYYMMDD
BFR
602
CCYY (skal anføres som minimum)
BFLR

5.2

Version 5.0 draft C – 23-09-2010

5.2.1 Ændringer i EDI-guiden:
Afsnit 2.1 Oprettelse af og betaling for panthaverdeklarationer
Følgende er tilgået og/eller ændret








Specifikt R:
Stelnummer tjener til identifikation af pantet
Specifikt D og E:
Policenummeret og løsørebeskrivelse tjener til identifikation af pantet.
Procedurerne i forsikringsselskaberne baseres på de gældende deklarationsvilkår,
som indebærer, at selskaberne har følgende respit:
28 dages respit vedrørende afvisning af F/B og R deklarationer.
21 dages respit vedrørende afvisning af L deklarationer.
28 dages respit vedrørende afvisning af D/E deklarationer.

Afsnit 2.2.1 Vedr. amvendelse af Z11
Specifikt D og E:
Der kan ikke ændres forsikringsdækning på D og E deklarationer
Afsnit 2.7.3 Afvisning af en panthaverdeklaration
Følgende er tilgået og/eller ændret


Specifikt B, F, R
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26 uger fra meddelelsesdatoen i oprettelsestransaktionen. Se evt. vilkår for Fdeklarationen


Specifikt L
21 dage fra meddelelsesdatoen i oprettelsestransaktionen. Se evt. vilkår for Ldeklarationen



Specifikt D og E
Ingen hæftelse

Afsnit 4.2 Meddelelser fra Panthaver
Følgende er tilgået og/eller ændret
Flg. oplysninger skal fremsendes uændret i forhold til den oprindelige deklaration og må
ikke rettes (afhængigt af deklarationstype):
-

Deklarationstype
Panttype
Panthavers identifikation (CVR-/Lånegivernummer mv.)
Forsikringstagers identifikation (CPR/CVR) - se note 1
Fabrikat (såfremt dette er angivet i den oprindelige deklaration)
Model (såfremt dette er angivet i den oprindelige deklaration)
Registreringsnummer (såfremt dette er angivet i den oprindelige deklaration)
Anskaffelsessum (specifikt for R-deklarationer)
Løsørebeskrivelse for D- og E-deklarationer

Specifikt for D og E-deklaration (løsøre)
Begge felter: Policenummer og objektbeskrivelse skal være udfyldt
ellers afvises med
"Fejl. Begge felter Policenummer og objektbeskrivelse skal være udfyldt."
Afsnit 4.3 Meddelelser fra Forsikringsselskabet
Følgende er tilgået og/eller ændret
Afsnit 4.3.1 Afvisning (27)
Specifikt for B, F, R og L
Afvisningen må ikke sendes efter 28(+5) dage fra meddelelsesdatoen i oprettelsen
elles afvises med " Afvisningen må ikke sendes efter 28 dage fra oprettelsen".
Specifikt for D og E
Afvisningen kan sendes også 28 dage efter meddelelsesdatoen i oprettelsen uden
afvisning (bemærk at der ikke er hæftelse)
Afsnit 4.4 Afvisning med dækning (48)
26 ugers dækning - Specifikt for B, F, og R
Afvisningen må ikke sendes før 28 dage fra meddelelsesdatoen i oprettelsen
ellers afvises med "Afvisningen må ikke sendes før 28 dage fra oprettelsen".
21 dages dækning - Specifikt for L
Afvisningen må ikke sendes før 28 dage fra meddelelsesdatoen i oprettelsen
ellers afvises med "Afvisningen må ikke sendes før 28 dage fra oprettelsen".
Specifikt for D og E
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Afvisning med dækning (48) kan ikke anvendes
5.2.2 Ændringer i tidligere afsnit 4.1 Bilag 1 – nu nyt Bilag 1 – EDIFACT:
I EDI guidens bilag 1 – EDIFACT er ændringer i draftudgaven markeret efter følgende:
Koder og tekst markeret med grønt, er eksisterende koder og tekst, der skal anvendes i
forbindelse med D og E deklarationer.
Koder og tekst markeret med gul er nye koder og tekst, der skal implementeres i
forbindelse med D og E deklarationer.
Koder og tekst markeret med turkis er nye eller ændredede koder og tekst, der skal
implementeres i forbindelse med generelle ændringer.
Koder og tekst markeret med rødt i dette dokument er slettet i hoveddokumentet
PNA 0041
Følgende ændringer er foretaget:
1131
Code list qualifier
C
an..3
NR
Identification of a code list.
154
Bankregistreringsnummer (4 tal)
166
CPR-nummer (10 tal)
ZFP
Långivernummer (tildelt af F&P) (maks. 10 tal)
ZSE
CVR-nummer (8 tal)
Hvilket betyder at koden vedrørende VIrnr udgår som identifikation i forhold til version
5.0 draft B og at der ikke er ændringer i forhold til gælden version (4.7)
ZVI
VIR-nummer (VIR + 5 tal f.eks. ”VIR12345”)

5.3 Version 5.0 draft A og B – 20-08-2010
Version 5.0 erstatter version 4.7. Version 5.0 er dannet på baggrund af en tidligere
version 4.8, en draft version udarbejdet i arbejdsgruppen omfattende G og H
deklarationer, som ikke blev implementeret.
Udgivelsen af version 5.0 er primært betinget af, at det fra 01-04-2011 skal være muligt
at udveksle panthaverdeklarationer vedr. løsøre – D og E deklarationer.
Endvidere er der nogle generelle ændringer, der vil være gældende for alle deklarationer.
Disse ændringer vil også blive implementeret 01-04-2011.
I forbindelse med udgivelsen af version 5.0 er der også rettet en del
uhensigtsmæssigheder i guiden, nogle rent layout- og dokumentmæssige mht. word
(sidenummerering, top og bundtekster etc.) og nogle vedr. stof i guiden, der enten ikke
var aktuelt eller korrekt. Disse uhensigtsmæssigheder burde ikke have konsekvenser for
udvekslingen af panthaverdeklarationer og burde ikke kræve implementering.
5.3.1 Ændringer af uhensigtsmæssigheder
Dokumentet er indledningsvis tilføjet ”Dokumentinformation” og ”ændringslog” og der er
anvendt en ny wordskabelon bl.a. med et nyt layout og angivelse af ”side x af y”.
Anvendelse af ”vedhæftet fil-løsning” er slettet i hele dokumentet og der er i stedet
refereret til ”fil-løsning” med udveksling af IFT formatet bundlet som BIF (en løsning der
ikke anvendes for nye partnere), hvor dette er relevant.
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I afsnittene fra 2.1 til 2.5 er der foretaget en mere eksplicit markering af regler der kun
gælder for nogle deklarationstyper. Markeringen er foretaget med en tekstboks med
tekst i gråt, som angivet i nedenstående eksempel:


Specifikt B- og F:
Bilens stelnummer og registreringsnummer tjener til identifikation af pantet.

”Lånenummer” er i hele dokumentet erstattet af ”Debitorreference”
Boksene med aktiviteter, sagsbehandlerkonsekvenser og edb-konsekvenser, der blot
omfattede generel information om afsendelse, EDIFACT konvertering samt modtagelse af
kontrol og er slettet i hele dokumenentet – se nedenstående eksempel:
Aktivitet
SagsbehandlerEdb-konsekvenser
(panthaver) eller
konsekvenser
(Forsikringsselskab)

Afsnit 2.2.3 Supplerende kommentarer
Ingen rettelser – blot en ny navngivning af resterende tekst i afsnit 2.2
Afsnit 2.3.5 Porteføljeoverdragelse mellem 2 forsikringsselskaber
Afsnittet er er uddybet et ”resume af arbejdsgang” for porteføljeskift mellem 2
forsikringsselskaber og der er foretaget nogle tekstmæssige omformuleringer
Afsnit 2.4.4 Porteføljeoverdragelse mellem 2 panthavere
Afsnittet er er uddybet et ”resume af arbejdsgang” for porteføljeskift mellem 2
panthavere og der er foretaget nogle tekstmæssige omformuleringer
Afsnit 2.7.11 "Oprettelse" af gammel papirdeklaration
Der var konstateret en fejl i den gamle version af guiden, meddelelsen kan ikke
anvendes.
Afsnit 2.8 Definition af nummersystemer
Afsnittet er flyttet til afsnit 5.4 under i afsnit 5 Diverse definitioner
Afsnit 2.9 Datakontroller i EDI panthaver
Afsnittet er flyttet til afsnit 3 og overskriften er ændret til Kontrolprocedurer
Afsnit 3 Diverse definitioner
Afsnittet er nu afsnit 5
Tidligere afsnit 4.1 Bilag 1: Segmentbeskrivelser og tørresnor
 er opdateret og udgivet som bilag 1 i et selvstændigt dokument.
Tidligere afsnit 4.2 - Bilag 2: Mediediagram
 er udgået og er erstattet af nye mediadiagrammer og er nu afsnit 6.
Tidligere afsnit 4.3 - Bilag 3: In-house fil
 er ikke mere relevant og er udgået
Tidligere afsnit 4.4 - Bilag 4: Kontrolprocedurer på serveren
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er udgået og erstattes af et nyt skema, der placeres i afsnit 2. ”Specifikation af
segmenter i anvendte dokumenttyper og deklarationsstyper” i det nye bilag 1.
Skemaet er pt. ikke udarbejdet.

Tidligere afsnit 4.5 - Bilag 5: Netværksadresser i UNB-segmentet og
forsikringsselskabernes SE-numre
 Forsikringsselskabernes SE-numre er udgået og afsnittet er nu afsnit 8.3 i afsnittet
Datakommunikation og sikkerhed.
Tidligere afsnit 4.6 - Bilag 6: EDIFACT eksempel
 er ikke løbende blevet opdateret og er derfor uaktuelt og udgået. Bilaget vil eventuelt
senere blive udgivet som et bilag i et selvstændigt dokument.
Tidligere afsnit 4.7 - Bilag 7: Betalingsrutiner for panthaverdeklarationer
 er nu afsnit 7. Afsnittet er revideret og minimeret så den del af afsnittet der beskrev
systemets interne produrer er henlagt til systembeskrivelsen, da dette ikke er
relevant for eksterne parter.
Tidligere afsnit 4.8 - Bilag 8: Sikring af datakommunikation herunder
anvendelsen af CONTRL
 Afsnittet er nu afsnit 8 og er navngivet Datakommunikation og sikkerhed
 Afsnittet ændres og teksten er justeret. Beskrivelse af vedhæftet-fil-løsning er
udgået, da ikke anvendes.
Tidligere afsnit 4.9 - Bilag 9: Testprocedurer
 er nu afsnit 9
Tidligere afsnit 4.10 - Bilag 10: Ajourføringshistorik
 er opdateret og udgivet som bilag ” Ajourføringshistorik” i et selvstændigt dokument
som bilag 2.
5.3.2 Ændringer af generel karakter
Afsnit 2.7.9 Ændring i forsikringssum - kun L-deklarationer
Følgende ændres så det ikke er muligt at angive forsikringssum i FTX (specifikt for Ldeklarationer):
- FTX med oplysning om den nye forsikringssum
Følgende tilgår:
- MOA med den nye forsikringssum
Afsnit 2.7.14 Rettelse i accepterede panthaverdeklarationer
Afsnittet uddybes med følgende:
Følgende felter kan rettes
Navn og adresse m.v. for debitor /
Mandatory for forsikringstager 1 og
leasingtager / forsikringstager
Conditional for forsikringstager 2
Panttype
Mandatory
registreringsnummer
Conditionel, se note 1
Stelnummer
Conditionel, se note 1
Motornummer
Conditionel, se note 1
Byggenummer (kun ved lystfartøjer)
Conditionel
Skrognummer (kun ved lystfartøjer)
Conditionel
Policenummer
Conditionel, se note 1
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Debitorreferencenummer
Conditionel
Note 1: for B og F deklarationer skal der forefindes mindst 2 af angivne numre som
reference
Ændring og sletning af et felt
- angivelse af et felt vil medføre at feltet overskriver data for deklarationen på F&P’s
Server
- udeladelse af et felt der er conditionel, vil medføre at data slettes for deklarationen på
F&P’s Server
- udeladelse af et felt der er mandatory, vil medføre at meddelelsen afvises på F&P’s
Server
Afsnit 2.7.15 Porteføljeoverdragelse mellem 2 forsikringsselskaber
I afsnittet er det specificeret at porteføljeoverdragelse sendes af F&P
Afsnit 2.7.16 Porteføljeoverdragelse mellem 2 panthavere
I afsnittet er det specificeret at porteføljeoverdragelse sendes af F&P
Afsnit 2.7.17 Deklarationen udløb efter 10 år
Følgende tilgår:
Ved udløb efter 10 år sendes en meddelelse til forsikringsselskabet og til panthaver fra
F&P. Denne meddelelse indeholder følgende:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

BGM med kode for ophør (Z38 til forsikringsselskab / Z39 til panthaver)
RFF med afsenders referencenummer
RFF med panthaverdeklarationsnummer
DTM med meddelelsesdato
PNA med afsender og modtager (2 segmenter)
ICD med forsikringsdækning (dummy kode)
IDE dummy
DTM med udløbsdato
PNA med panthaver (nr.)

Der sendes ingen "kvittering" for modtagelse af meddelelse om pantets ophør.
Afsnit 3.3.1 Virksomhedsidentifikation
Afsnittet er ændret således at VIR-nummer nu kan anvendes som identifikation af et
forsikringsselskab:
.
Dataudvekslingen vedr. panthaverdeklarationer foregår primært mellem
erhvervsvirksomheder, som kan identificeres via forskellige nummersystemer. Långiver
kan identificeres ved et F&P långivernummer, et CVR- eller SE-nummer eller et
Bankregistreringsnummer. Forsikringsselskabet kan identificeres ved et CVR- eller SEnummer eller ved et VIR-nummer.
5.3.3 Ændringer vedrørende D og E deklarationer
Afsnit 2.2 Kommunikation vedrørende pantet
Afsnittet er opdateret med specifikation for D og E deklarationer
Afsnit 2.2.1 Vedr. anvendelse af ”Z11, dækning ophørt, kasko/brand ophørt”
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Afsnittet er opdateret med specifikation for D og E deklarationer
Afsnit 2.2.2 Vedr. ændret forsikringssum
Afsnittet er opdateret med specifikation for D og E deklarationer
Afsnit 2.5 Ændring af prioritet på pant
Afsnittet er opdateret med specifikation for D og E deklarationer (anvendes ikke for D og
E)
Afsnit 2.7.1 Oprettelse af en panthaverdeklaration
Følgende er ændret:
– MOA med anskaffelsessum/dagsværdi
(kun ved E og R-deklarationer)
– RFF med relevant nummerinformation (evt. flere segmenter)
– FTX med beskrivelse af objektet, op til 90 repetitioner med 5 linier i hver
(kun ved D og E deklarationer)
Afsnit 2.7.2 Accept af pant fra forsikringsselskabet
Følgende ændres:
– ATT med tildelt prioritet
(der kan ikke anvendes prioritet ved D og E-deklarationer)
Afsnit 2.7.5 Skift af forsikringsselskab
Følgende tilgår:
– FTX med beskrivelse af objektet, op til 90 repetitioner med 5 linier i hver
(kun ved D og E deklarationer)
Afsnit 2.7.8 Prioritetsændring
Følgende tilgår:
Anvendes ikke for D og E-deklarationer.
Afsnit 3.5 Systemmæssige "spidsfindigheder"
Følgende tilgår:
D- og E-deklarationer kan have:
 ZLS
Løsørebrandforsikring
5.3.4 Alle ændringer i tidligere afsnit 4.1 Bilag 1 – nu nyt Bilag 1 – EDIFACT:
I EDI guidens bilag 1 – EDIFACT er ændringer i draftudgaven markeret efter følgende:
Koder og tekst markeret med grønt, er eksisterende koder og tekst, der skal anvendes i
forbindelse med D og E deklarationer.
Koder og tekst markeret med gul er nye koder og tekst, der skal implementeres i
forbindelse med D og E deklarationer.
Koder og tekst markeret med turkis er nye eller ændredede koder og tekst, der skal
implementeres i forbindelse med generelle ændringer.
BGM
Følgende ændringer er foretaget
1001
Document/message name, coded
C
an..3
Document/message identifier expressed in code.
Z31
Panthaverdeklaration B og F
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Z32
Z34
Z35
Z36
Z37
1225

Panthaverdeklaration L
Panthaverdeklaration F
(på landbrug/erhverv notereret indtil 01.04.2006)
Panthaverdeklaration R
(kan noteres fra og med 01.04.2006)
Panthaverdeklaration D
Panthaverdeklaration E

MESSAGE FUNCTION, CODED
C
1 an..3
Code indicating the function of the message.
9
Oprettelse af deklaration
12
Semantisk fejl
15
Rykker (for accept)
27
Afvisning (grundet fejl)
29
Accept
34
Accept (Overførsel/ingen debitering)
48
Afvisning, men:
For B, F og R dækning i 26 uger
For L dækning i 21 dage
For H dækning i 4 uger
Z10
Dækning ophørt - Manglende
præmiebetaling / selvrisiko betaling
Z11
Dækning ophørt kaskodækning/branddækning ophørt
Z12
Dækning ophørt - policen ophørt
Z15
Forsikringssum ændret
Der informeres ikke ved indeksreulering.
Ved L informeres der generelt ved ændring
Z20
Dækning genetableret
Z30
Pantet ophørt
Z38
Udløbsmeddelse til forsikringsselskab efter
10 år.
Sendes fra F&P til Forsikringsselskabet
Z39
Udløbsmeddelse til panthaver efter 10 år.
Sendes fra F&P til Panthaver
Z40
Skift af forsikringsselskab (i meddelelsen fra
afgivende forsikringsselskab)
Z60
Prioritetsændring på deklaration
Z61
Administrativ rettelse af deklarationsdata fra
forsikringsselskab
Z70
Kvittering til gammel panthaver ved skift af
panthaver
Z9B
Gennotering af panthaverdeklaration
Z9C
Skift af forsikringsselskab (i meddelelsen fra
panthaver)
Z9D
Skift af panthaver
Z9F
Porteføljeoverdragelse mellem
forsikringsselskaber
Z9P
Porteføljeoverdragelse mellem panthavere
Z9Z
'Oprettelse' af gammel betalt F-papirdeklaration, koden er udgået

D
BFRLDE
BFRLDE
BFRLDE
BFRLDE
BFRLDE
BFRLDE
BFRL

BFRLDE
BFRLDE
BFRLDE
L
BFRLDE
BFRLDE
BFR
BFR
BFRLDE
BFRL
BFRLDE
BFRLDE
BFRLDE
BFRLDE
BFRLDE
BFRLDE
BFRLDE
Udgået

Bemærkninger:
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C106 1004

Timestamp
Det er et rent teknisk nummer, som bl.a. kan anvendes til dubletkontrol.
Der skal anvendes et timestamp evt. kombineret med en selvvalgt
identifikation defineret som:
CCYYMMDDHHMMSSNNxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Hvor CCYY er årstal, MM er måned, DD er dag, HH er timer, MM er
minutter, SS er sekunder, NN er hundrededele sekunder (eller 00) og
x’erne er en selvvalgt supplerende identifikation på min 0 og max. 19
alfanumeriske tegn.
F.eks: 2006113015221200W1234567
På serveren kontrolleres det kun at referencen har en korrekt syntaks,
men det kontrolleres ikke at referencen er unik.

ATT 0011
Følgende ændringer er foretaget:
9021
Attribute type identification
M
an..17
Coded specification of the type attribute.
Z02
Policenummer kendes ikke
Z03
Registreringsnummer kendes ikke
For R må koden kun bruges hvis der er
fremsendt et registreringsnummer
Z04
Stelnummer kendes ikke
Z05
Motornummer kendes ikke
Z05
Motornummer kendes ikke
Z06
SE/CVR-nummer kendes ikke (Panthaver)
Z07
CPR-nummer kendes ikke
Z08
Skrognummer kendes ikke
Z09
Byggenummer kendes ikke
Z10
Forsikret i andet selskab
(selskabsnavnet overføres i fri tekst feltet)
Z11
Forsikringen opsagt af andet
forsikringsselskab
Z12
Forsikringen opsagt af forsikringstager
Z13
Forsikringen i restance
Z14
Dækning ikke tegnet eller ophørt
Z15
Brand ikke tegnet
Z16
Mere end 30 dage til ikraft
Z18
Deklaration skal oprettes som
autodeklaration
Z19
Deklaration skal oprettes som landbrugs/entreprenørmat dekl.
Z20
Anskaffelsessum større end forsikringssum
Z21
Ukendt forsikringstager
Z22
Forkert objektkode
Z23
Ukendt objekt (fabikat/model)
Z24
Registreringsår (byggeår) ikke validt
Z26
Forsikringen er ophørt
Z28
Skal oprettes som en F-deklaration
Z29
Skal oprettes som en R-deklaration
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BFRLDE
BFR
BFR
BFRL
BFRL
BFRLDE
BFRL
L
L
BFRLDE
BFRLDE
BFRLDE
BFRLDE
BFRLDE
BFRDE
BFRDE
Udgået
Udgået
RE
BFRLDE
BFR
BFRL
BFRL
BFRLDE
Udgået
F
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Z30
Z31
Z32
Z40
Z41
Z42
Z50
Z51
Z52
Z60

Policen omfatter ikke kørselskasko
Policen omfatter ikke maskinkasko
Policen omfatter ikke IT-kasko
Panthaverdeklarationsnummer kendes ikke
Referencenummer kendes ikke
Debitorreference kendes ikke
Kan ikke gennotere
Kan ikke konvertere (udgået jf. Z9Z
oprettelse af papirdeklaration)
Forkert deklarationstype
Dobbeltnotering

Udgået
Udgået
Udgået
BFRLDE
BFRLDE
BFRLDE
BFRLDE
Udgået
BFL
BFRLDE

RFF 0016
Følgende ændringer er foretaget:
Bemærkninger:
C506 1154
Reference number
Hvis C506 1153 er lig ZRE (Referencenummer)
Et referencenummer (1154) påføres den enkelte meddelelse af
afsenderen i RFF-segmentet.
Modtageren forpligter sig til at anvende samme nummer i en
eventuel svarforsendelse. Hermed sikres en entydighed omkring
udvekslingen af EDI-meddelelser.
Hvis der på et senere tidspunkt på ny udveksles EDI meddelelser
vedrørende den pågældende panthaverdeklaration kan der
anvendes et nyt referencenummer.
PNA 0041
Følgende ændringer er foretaget:
1131
Code list qualifier
C
an..3
NR
Identification of a code list.
154
Bankregistreringsnummer (4 tal)
166
CPR-nummer (10 tal)
ZFP
Långivernummer (tildelt af F&P) (maks. 10 tal)
ZSE
CVR-nummer (8 tal)
ICD 0066
Følgende ændringer er foretaget:
4495
Insurance cover identification
C
an..17
Coded identification of the insurance cover.
Et F* angiver erhverv og landbrug noteret på F-deklarationer før
01.04.2006
ZBA
Brand
BF
ZBT
Brand, tyveri og vand
F*R
ZDU
Dummy
Se
bem.
ZKA
Kasko med brand
BF
ZKU
Kasko (uden brand)
BF
ZKK
Kørselskasko med brand, tyveri og vand
F*R
ZK2
Kørselskasko (uden brand, tyveri og vand)
R
ZKM
Maskinkasko med brand, tyveri og vand
F*R
ZM2
Maskinkasko (uden brand, tyveri og vand)
R
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ZKL
ZLS
Bemærkninger:
C330 4497 samt
C331 4495

Kasko - lystfartøj
Løsørebrandforsikring m.v.

L
DE

Hvis 4497 er lig ”ZDU”, Dummy segment sættes 4495 også lig
”ZDU”

C330 4497 samt Anvendelse af dækningstyper for D og E deklarationer
C331 4495
Ved D og E deklarationer anvendes dækningstype ZLS fra PH til FS i
følgende meddelelser:
9
Z9C
Z9D

Oprettelse af deklaration
Skift af forsikringsselskab (i meddelelsen fra panthaver)
Skift af panthaver

Ved D og E deklarationer anvendes dækningstype ZLS fra FS til PH i
følgende meddelelser:
Z9F
Z11
Z70
29
34

Porteføljeoverdragelse mellem forsikringsselskaber
Dækning ophørt - kaskodækning/branddækning ophørt
Kvittering til gammel panthaver ved skift af panthaver
Accept
Accept (Overførsel/ingen debitering)

ATT 0076
Følgende ændringer er foretaget:
9017
ATTRIBUTE FUNCTION QUALIFIER
M
1 an..3
Specification of the meaning of an attribute function.
ZPR
Prioritet
ZDE
Deklarationstype
ZPT
Panttype
ZPE
Accepteret policedækning for E-deklaration
9021

M

Attribute type identification
M
an..17
M
Coded specification of the type attribute.
Følgende koderværdier i 9021 koder anvendes afhængigt af
værdien i 9017:
Prioritet:
Koderne anvendes hvis 9017 er lig ”ZPR”
Z91
Prioritet 1
Z92
Prioritet 2
Z93
Prioritet 3
Z94
Prioritet 4
Deklarationstype: Koderne anvendes hvis 9017 er lig ”ZDE”
ZAA
A-deklaration (udgår som ny pr. 31.12.2000)
ZBB
B-deklaration
ZFF
F-deklaration
ZLL
L-deklaration
ZRR
R-deklaration (tilgår som ny pr. 01.04.2006)
ZDD
D-deklaration (tilgår som ny pr. 01.04.2011)
ZEE
E-deklaration (tilgår som ny pr. 01.04.2011)
Panttype:
Koderne anvendes hvis 9017 er lig ”ZPT”
ZLE
Leasing
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ZPA
ZSA

Pantsætning
Salg med ejendomsforbehold

Accepteret policedækning for E-deklaration:
Koderne anvendes i accept (hvis 9017 er lig ”ZPE”
ZAP
Anerkendelse af dækning, iflg. anførte police
ZSP
Anerkendelse af dækning, idet genstande er opført i
særlig position i anførte police

Bemærkninger:
9017 samt
C955 9021

Anvendelse af ”Accepteret policedækning for E-deklaration”
Med angivelse i dataelementerne ATT 9017 = ZPE og ATT C955 9021
Ved E deklarationer anvendes Accepteret policedækning for Edeklaration specielt fra FS til PH i følgende meddelelser:
Z9F
Z11
Z70
29
34

Porteføljeoverdragelse mellem forsikringsselskaber
Dækning ophørt - kaskodækning/branddækning ophørt
Kvittering til gammel panthaver ved skift af panthaver
Accept
Accept (Overførsel/ingen debitering)

Begge eller som minimum en af anerkendelserne af typen Anerkendelse
af dækning, iflg. anførte police (ZAP) eller eller Anerkendelse af dækning,
idet genstande er opført i særlig position i anførte police (ZSP) skal
anvendes i ovenstående meddelelser.
MOA 0091
Følgende ændringer er foretaget:
5025
Monetary amount type qualifier
Indication of type of amount.
116
Anskaffelsessum
157
Forsikringssum
316
Deklarationsgebyr
Bemærkninger:
C516 5025

M

an..3

M
RE
L
BFRLDE

Bemærk:
- Anskaffelsessum skal anføres i en oprettelsesmeddelelse (kode 9 i
BGM).
- Forsikringssum og deklarationsgebyr skal anføres i en acceptmeddelelse
(kode 29 i BGM).

FTX 0116
Følgende ændringer er foretaget:
4451
TEXT SUBJECT QUALIFIER
Code specifying subject of a free text.
INS
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ZLS
Bemærkninger:
C108 4440

(anvendes både af panthaver og
forsikringsselskab)
Løsørespecifikation

DE

Free Text
Hvis 4451 er lig ZLS (Løsørespececifikation)
RFF segmentet kan repeteres 90 gange vedr. løsørespecifikation.
Hver repition kan indeholde 5 specifikationslinier á 70 tegn

PNA 0246
Følgende ændringer er foretaget:
1131
Code list qualifier
C
Identification of a code list.
154
Bankregistreringsnummer
166
CPR-nummer
ZFP
Långivernummer (tildelt af F&P)
ZSE
CVR-nummer

an..3

ADR 0336
Følgende ændringer er foretaget:
3207
COUNTRY, CODED
C
1 an..3
Identification of the name of a country or other geographical entity as
specified in ISO 3166.
ISO 3166 Landekode
Bemærkninger:
3207

Country, coded
Landekode angives med ISO 3166, specifikt den første del af
standarden ISO 3166-1, der definerer koder for lande og selvstyrer. Af
de tre 3 sideopstillede inddelinger af landekoder, som ISO 3166-1
består af; - alpha-2, alpha-3 og numerisk 3 cifre anvendes specifikt:
ISO 3166-1 alpha-2, der består af 2 bogstaver.
Ingen landekode vil default blive tolket, som om land er lig Danmark (DK)
Se ISO standarden (med engelske landekoder):
http://www.iso.org/iso/en/prods-services/iso3166ma/02iso-3166-codelists/list-en1.html
Uddrag fra ISO 3166-1 alpha-2 med danske landenavne fra ”Skat”s
hjemmeside: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=117265&vID=201244
DANMARK
DJIBOUTI
DOMINICA
DOMINIKANSKE REP., DEN
ECUADOR
EL SALVADOR
ELFENBENSKYSTEN
ENGLAND/NORDIRLAND

DK
DJ
DM
DO
EC
SV
CI
GB

ROD 0664
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Følgende ændringer er foretaget:
7179
Risk object type identification
C
an..17
Identification of a type of risk object.
Et F* angiver erhverv og landbrug noteret på F-deklarationer før
01.04.2006
Z01
Personbiler (små)
BF
Z02
Personbiler (store) inkl. Busser
BF
Z03
Varevogne
BF
Z04
Lastbiler
BF
Z05
Påhængsvogne
BF
Z06
Sættevogne
BF
Z07
Motorcykel
BF
Z08
Traktorer (med nummerplade)
BF
Z09
Traktorpåhængsvogn
BF
Z10
Campingvogne
BF
Z11
Diverse påhængsredskaber (med
BF
nummerplade)
Z12
Motorredskab/godstransport (med
BF
nummerplade)
Z16
Knallerter
F
Z30
Lystfartøj
L
Z40
Løsøre
DE
Z50
Kran
R
Z51
Andet påmonteret udstyr
R
Z60
Diverse påhængsredskaber
R
Z61
Motorredskab/godstransport
R
Z70
Landbrugsredskab inkl. traktor
F*R
Z80
Entreprenørmateriel
F*R
Z90
Andet
R
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Version 4.7

Det primære formål med udgivelsen af version 4.7 er at justere guiden så den er i
overensstemmelse med det faktum, at det også er muligt at anvende R-deklarationen til
indregistrerede objekter, samt at dette ikke må medføre en afvisning med med angivelse
af “forkert deklarationstype” eller “deklarationen skal oprettes som F-deklaration”.
Sekundært er en del kendte uhensigtsmæssigheder/fejl justeret, specielt vedrørende
tabellerne ud for de enkelte koder i afsnit 4.1 – bilag 1 segmentbeskrivelser, med
angivelse af hvilke koder der kan anvendes for de enkelte deklarationstyper.
Afsnit 2.9.1 - side 33:
Følgende tekst :
“Hvis der afsendes en oprettelse af en deklaration på erhvervsløsøre,
hvor policen er anlagt som en autopolice, sendes følgende fejlkode:
Z28 Deklarationen skal oprettes som F-deklaration (autodeklaration)"
erstattes af denne tekst:
" Selvom der afsendes en oprettelse af en deklaration på en R-deklaration, hvor policen
er anlagt som en autopolice, må den der ikke foretages en afvisning alene af denne
grund "
Afsnit 4.1 - Bilag 1 segmentbeskrivelse og tørresnor:
position 0011 ATT, segment C955 9021 - side 53:
Z08
Skrognummer kendes ikke
ændres fra BFRL
Z09
Byggenummer kendes ikke
ændres fra BFRL
Z15
Brand ikke tegnet
ændres fra ____ til BFR_
Z16
Mere end 30 dage til ikraft
ændres fra ____
Z20
Anskaffelsessum større end ...
ændres fra ____
Z22
Forkert objektkode
ændres fra ____ til BFR_

til L___
til L___
til BFR_
til R___

Nedenstående koder benyttes ikke længere men medtages som “udgået” aht. visning af
tidligere sager:
Z18
Dekl. skal oprettes som autodeklaration
Udgået
Z19
Dekl. skal oprettes som landbrugs-/entreprenørmat. dekl.
Udgået
Z30
Policen omfatter ikke kørselskasko
Udgået
Z31
Policen omfatter ikke maskinkasko
Udgået
Z32
Policen omfatter ikke IT-kasko
Udgået
Nedenstående rettes fordi det er muligt at anvende R-deklarationen til indregistrerede
objekter uden dette må medføre en afvisning:
Z52
Forkert deklarationstype ændres fra BFLR til BFL_
Z28
Skal oprettes som en F-deklaration
ændres fra R___ til Udgået
position 0664 ROD, segment C851 7179 - side 77:
Z16
Knalleter
ændres fra F*F til _F
Z50
Kran
ændres fra F*R til _R
Z51
Andet påmonteret udstyr ændres fra F*R til _R
Z90
Andet
ændres fra F*R til _R
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Ovenstående skyldes at der ikke længere kan oprettes F på landbrug/erhverv (F*) og da
man ikke kan ændre objektkoder efter at deklarationen er oprettet giver det ingen
mening at tillade nye koder. Før 1/4 var eneste tilladte koder jo Z70 + Z80.
For følgende koder er teksten ændret så suffix'et "uden nummerplade" er fjernet
Z51
Andet påmonteret udstyr R
Z60
Diverse påhængsredskaber
R
Z61
Motorredskab/godstransport
R
Z70
Landbrugsredskab inkl. traktor
F*R
Ovenstående skyldes at det er muligt at anvende R-deklarationen til indregistrerede
objekter
position 0491 DTM, segment C507 2005 og 2379 - side 80:
følgende linie tilføjes:
375
Byggedato (år)
L__
til den eksisterende linie:
375
Første registreringsdato (år)
BF__
og
102
CCYYMMDD
BF__ ændres til BFL_
602
CCYY
BF__ ændres til BFL_
Diverse:
For alle bilag fra 4.1 til 4.10 gælder det, at angivelse af versionering og dato ikke er
korrekt i dokumentets hoved. Versionen i bilagene er fejlagtigt 4.3 og datoen er marts
2004.
Da dokumentet snarligt forventes reorganiseret, er der ikke taget initiativ til at rette
dette.
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Version 4.6

Udgivet som udkast A version 4.6
7.1

Udkast A Version 4.6

Afsnit 2.9.1 – Kontrol i forsikringsselskab ved modtagelse af deklarationen: Ændret tekst,
så det fremgår at registreringsnummer kun anvendes ved B og F dekalrationer.
Afsnit 3.4.4 – Udtræk af gebyrhandler: EDI-kontorets mailadresse er rettet
Afsnit 4.1 - Bilag 1 segmentbeskrivelse og tørresnor:
ROD 0664: Ændret tekst og anvendelse for koderneZ11 og Z12 (anvendes nu kun for B
og F, der er med nummerplade)
Z11
Diverse påhængsredskaber (med nummerplade)
BF
Z12
Motorredskab/godstransport (med nummerplade)
BF
og nye koder Z60 og Z61 (anvendes kun for F*R, der er uden nummerplade)
Z60
Diverse påhængsredskaber (uden nummerplade)
R
Z61
Motorredskab/godstransport (uden nummerplade)
R
For alle bilag fra 4.1 til 4.10 gælder det, at angivelse af versionering og dato ikke er
korrekt i dokumentets hoved. Versionen i bilagene er fejlagtigt 4.3 og datoen er marts
2004.
Da dokumentet snarligt forventes reorganiseret, er der ikke taget initiativ til at rette
dette.
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Version 4.5

Udgivet som udkast B version 4.5
8.1

Udkast B Version 4.5

Afsnit 2.3.3 - Procedurer i overtagende forsikringsselskab: Rykker må tidligst sendes 34
dage (rettet fra 20 dage).
Afsnit 4.1 - Bilag 1 segmentbeskrivelse og tørresnor:
ICD segment: Anvendelse af Kode 4495 revideret, så det er angivet at der for gamle fdeklarationer kan anvendes koder for Maskinkasko, kørselskasko.
ROD segment: Anvendelse af Kode 7179 er revideret, så det er angivet at der for gamle
f-deklarationer kan anvendes de koder, der senere kun vil kunne bruges på en Rdeklaration.
Vedr. drøftelse om anvendelse af fejlkoden ”Z28 - Skal oprettes som en F-deklaration”:
Det specificeres at man godt må kunne afvise en R-deklaration, hvis den f.eks.
fremsendes med koden "andet" og dette rent faktisk er en helt almindelig bil.
8.2 Udkast A Version 4.5
Version 4.5 omfatter en udbygning af løsningen for panthaverdeklarationer med en ny
type – R-deklarationer, der omfatter erhvervsløsøreforsikring (selvkørende landbrugs- og
entreprenørmateriel). R-deklarationen omfatter i hovedtræk objekter der ikke er
indregistrerede eller indregistrerbare.
Den funktionalitet, der blev implementeret i versionerne 4.0 til 4.4 vedr. en specifik
variation af F-deklarationer til landbrugsredskaber og entreprenørmateriel (herefter
landbrug&erhverv) erstattes pr. 01.04.2006 med R-deklarationen.
De F-deklarationer der er noteret vedr. landbrug&erhverv er systemmæssigt kendetegnet
ved at EDIFACT-meddelelsen har:
- Z34 i tag 1001 i BGM-segmentet
- objektkoderne Z70 og Z80 i tag C851 7179 i ROD segmentet
Der foretages ingen ændringer for de F-deklarationer vedr. landbrug&erhverv, der er
noteret før 01.04.2006 og der kan fortsat efter 01.04.2006 foretages den
forretningsmæssige udveksling, der normalt kan udveksles for en noteret deklaration,
dog stadigt med anvendelse af følgende koder:
- Z34 i tag 1001 i BGM-segmentet
- objektkoderne Z70 og Z80 i tag C851 7179 i ROD segmentet
De nye R-deklarationen vil omfatter flere objekter (objektkoder i ROD segmentet) end
den tidligere anvendte variation af F-deklarationer vedr. landbrug&erhverv og der
reduceres i antallet af objekter (objektkoder i ROD segmentet), der kan anvendes ved en
F-deklaration efter 01.04.2006.
Selskabsregistret for både for panthavere og forsikringsselskaber tilrettes, således at det
kan anføres om R-deklarationer behandles via EDIFACT eller via web. For både for
panthavere og forsikringsselskaber er der forstsat mulighed for at anføre om Fdeklarationer vedr. landbrug&erhverv behandles via EDIFACT eller via web.
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Der er indført 2 nye fejlkoder:
- Z28 Skal oprettes som en F-deklaration
- Z29 Skal oprettes som en R-deklaration
som funktionsmæssigt erstatter koderne:
- Z18 Dekl. Skal oprettes som en autodeklaration
- Z19 Dekl. Skal oprettes som landbrug/entreprenørmat.dekl.
Rettelser:
Afsnit 2.1 – Oprettelse og betaling for panthaverdeklarationer: Selskabernes respit vedr.
afvisning er er rettet fra 14 dage til 28 dage.
Afsnit 2.2 – kommunikation vedr. pantet: Er opdateret med R-deklarationer.
Afsnit 2.6 – Rykkerprocedure: Rykker må tidligst sendes 34 dage (rettet fra 20 dage)
efter afsendelse af en meddelelsen.
Afsnit 2.7.1 – Oprettelse af en panthaverdeklaration: Ændret for eksisterende Fdeklaration og opdateret med R-deklaration.
Afsnit 2.7.3 – Afvisning af panthaverdeklaration: Afsnit 2.1 –Selskabernes respit vedr.
afvisning er er rettet fra 14 dage til 28 dage.
Afsnit 2.7.4 – Meddelelser fra forsikringsselskab i deklarationens løbetid: Ændret for
eksisterende F-deklaration og opdateret med R-deklaration.
Afsnit 2.7.10 – Rykning: Hvis der ikke er svaret inden 34 dage (rettet fra 20 dage)..
Afsnit 2.9.1 – Kontrol i forsikringsselskab ved modtagelse af deklarationen: Ændret for
eksisterende F-deklaration og opdateret med R-deklaration.
Afsnit 2.9.3 – Modtagelse af rykker: Svar inden 20 dage er rettet til 34 dage.
Afsnit 3.5 – Systemmæssige spidsfindigheder: Ændret for eksisterende F-deklaration og
opdateret med R-deklaration, jf. specifikt dækningstyper.
Afsnit 4.1 - Bilag 1 segmentbeskrivelse og tørresnor:
For ”identification” af koder, der specifikt er knyttet til en eller flere af de forskellige
deklarationer B, F, L og R, er der generelt rettet, så det fremgår for hvilke deklarationer
den enkelte kodeværdi kan anvendes.
BGM: Opdateret med med kode for R-deklaration.
ATT 0011: Ændret for eksisterende F-deklaration og opdateret med koder for Rdeklaration.
ICD 0066: Opdateret med koder for R-deklaration.
ATT 0076: Opdateret med kode for R-deklaration.
MOA 0091: Ændret for eksisterende F-deklaration og opdateret for R-deklaration.
ROD 0664: Ændret for eksisterende F-deklaration og opdateret for R-deklaration.
Afsnit 2.3.3 - Procedurer i overtagende forsikringsselskab
I forhold til sidste version er der foretaget følgende layoutmæssige ændringer:
Rettelser anført med fed i version 4.3, der angav rettelser i forhold til version 3.0, er
ændret til normal font.
Der er indsat en linie med angivelse af version, som overskrift for de rettelser der er
angivet i bilag 10 – ”ajourføringshistorik”
For afsnit 4.2 til afsnit 2.9 - Bilag 2 til bilag 9 gælder det, at bilagene IKKE er
gennemgået og konsekvensrettet på baggrund af R-deklarationer.
For alle bilag fra 4.1 til 4.10 gælder det, at angivelse af versionering og dato ikke er
korrekt i dokumentets hoved. Versionen i bilagene er fejlagtigt 4.3 og datoen er marts
2004.
Da dokumentet snarligt forventes reorganiseret, er der ikke taget initiativ til at rette
dette.
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Version 4.3 – 02-03-2003

Version 4.3 er dateret 2. marts 2003.
Rettelserne i version 4.3 er beskrevet nedenfor.
(Version 4.0, 4.1 og 4.2 var "kladdeversioner" og medførte ikke implementering i ITsystemerne)
1. Udbygning til forbedret behandling af F-deklarationer på entreprenørmateriel og
landbrugsredskaber.
Der skal etableres en mulighed for at adskille deklarationer med objektkoderne Z70
(landbrugsredskab) og Z80 (entreprenørmateriel) fra de øvrige F-deklarationer, således
at forsikringsselskaber, som måtte ønske det, kan få disse sendt til en web-løsning (i
stedet for til en integreret løsning.)
F-deklarationer med objektkoderne Z70 og Z80 skal tildeles kode Z34 i tag 1001 i BGM
segmentet. I det følgende kaldes deklarationer med disse objektkoder for F-deklarationer
på landbrug/erhverv.
Der rettes ikke i eksisterende, accepterede deklarationer, som indeholder de 2
objektkoder.
1.1. Rettelser på serveren vedr. oprettelse af F-deklarationer på
landbrug/erhverv
I oprettelsesproceduren på serveren skal der være en listboks ud for feltet
"Deklarationstype". I denne listboks er der valgmulighed mellem
B-deklaration
F-deklaration - auto
F-deklaration - landbrug/erhverv
L-deklaration
F-deklaration - auto sættes som standard.
Indtastningsskærmbilledet for deklarationstypen tilpasses bliver tilpasset ved
oprettelsen.
Nuværende skærmbillede for F-deklarationer på auto bevares, dog bliver objektkoderne
Z70 og Z80 taget ud af listboksen.
I skærmbilledet for landbrug/erhverv ændres følgende:
CVR-nummer er default som identifikation under Debitor/leasingtager/forsikringstager
(men CPR nummer bevares som valgmulighed)

Listboksen med dækningstyper skal indeholde følgende valgmuligheder:
Brand alene
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Maskinkasko med brand, tyveri og vand
Kørselskasko med. brand tyveri og vand
Brand, tyveri og vand (alene)
Der skal kunne anføres en anskaffelsesværdi ved Z70 og Z80 på F-deklarationen, idet
objekterne kan være forsikret på en løsøreforsikring, hvor der også kan forefindes andre
objekter, som der er noteret pant på. Indtastningsfeltet placeres efter stelnummer i
rammen kaldet "Motorkøretøjsbeskrivelse". Det er ikke et krav, at der anføres
anskaffelsesværdi.
Muligheden for at indtaste et registreringsnummer bevares.
Hvis der ikke forefindes et registreringsnummer, skal der indtastes et policenummer.
.
Containernummer udelades (dette skal også udgå på F-deklaration - auto).
Der tilføjes et felt til indtastning af anskaffelsesværdi/dagsværdi.
Der kan kun vælges en dækningstype på en deklaration.
Der skal ikke kunne noteres Z70 og Z80 på B-deklarationer.
Selskabsregistret (både for panthavere og forsikringsselskaber) rettes, således at det kan
anføres om F-deklarationer på landbrug/erhverv behandles via EDIFACT eller via web.
1.2 Rettelser hos panthavere
Panthavere kan undlade at rette i deres systemer, hvis de vælger at oprette Fdeklarationer på landbrug/erhverv via web-løsningen. Al kommunikation vedr. disse
deklarationer vil så ske via web-løsningen.
Panthavere, som vil sende deklarationer med objektkoderne Z70 og Z80 i EDIFACT
format, skal sætte Z34 i tag 1001 i BGM-segmentet, og huske det samme ved rykkere,
skift af forsikringsselskab og "pantet ophørt" meddelelser. Der vil blive foretaget en
kontrol på serveren imod stamregistret, således at det kontrolleres, at koden Z34 findes i
BGM segmentet, hvis deklarationen er oprettet med objektkoderne Z70 eller Z80.
Panthaverne skal anvende Z70 eller Z80, hvis de er i tvivl om objektkoder (f.eks. om det
skulle være X08 (Traktor - indregistreret). De forsikringsselskaber, som behandler via
web, vil så kunne afvise og bede om genfremsendelse med anden objektkode, hvis
policen ligger i deres autosystem. De forsikringsselskaber, som vælger at modtage Z70
og Z80 sammen med øvrige F-deklarationer forventes at have policerne (auto og
erhverv/landbrug) i samme system, og vil derfor ikke være afhængig af korrekt
objektkode.
Der er indført 2 nye fejlkoder
Z18
Z19

Dekl. skal oprettes som en autodeklaration
Dekl. skal oprettes som en landbrugs-/erhvervsdekl.

1.3 Rettelser hos forsikringsselskaberne
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Forsikringsselskaber, som har integrerede løsninger, skal meddele F&P om de ønsker at
modtage Z70 og Z80 sammen med øvrige deklarationer i EDIFACT format, eller om de
ønsker at modtage og behandle via web.
Hvis de ønsker at modtage i EDIFACT format skal de tilrette deres systemer i
overensstemmelse med EDI-guiden. Dvs. kunne acceptere Z34 i BGM-segmentet, kunne
acceptere nye dækningstyper, kunne behandle en eventuel anskaffelsesværdi, kunne
anvende de nye afvisningskoder og kunne sende meddelelser i deklarationens løbetid
med Z34 i BGM.
2. Påsat udstyr på motorkøretøjer
Ved F-deklarationer - (landbrug/erhverv) etableres nye objektkoder med henblik på at
forbedre forsikringsselskabernes mulighed for automatisk behandling af deklarationer.
Der skal oprettes følgende:
Z50 Kran
Z51 Andet påmonteret udstyr
3. Administrativ rettelse af accepteret deklaration
Der etableres en mulighed for at foretage såkaldte administrative rettelser i en
accepteret deklaration.
Denne meddelelsestype (Z61) kan kun dannes af det forsikringsselskab, som ejer
deklarationen. Hvis en panthaver ønsker en administrativ rettelse, skal dette aftales med
forsikringsselskabet.
Dataindholdet fremgår af afsnit 2.7.14. i EDI-guiden.
Et forsikringsselskab med en integreret løsning kan vælge kun at anvende web-løsningen
til denne meddelelsestype, selv om selskabet er EDIFACT afsender. På serveren dannes
meddelelsestypen via sagsregistret.
Såvel forsikringsselskab som panthaver er ansvarlig for rettelse i egne systemer. En
panthaver, som anvender EDIFACT løsningen vil også modtage denne meddelelsestype
via EDIFACT.
Meddelelsestypen dannes af forsikringsselskabet og sendes via serveren til panthaver.
Panthaver skal ikke svare på denne meddelelsestype. Såvel panthavere som
forsikringsselskaber må selv foretage de fornødne rettelser i egne systemer.
4. Porteføljeoverdragelse
Al udveksling af information om oprettelse, nedlæggelse og/eller sammenlægning af
forsikringsselskaber og finansieringsselskaber, der deltager i
panthaverdeklarationssystemet, koordineres af EDI-kontoret i F&P.
Alle panthavere skal informeres, når et forsikringsselskab ophører (via EDI-kontorets
mailgruppe). Panthavere med integrerede løsninger skal slette forsikringsselskabet i
deres systemer. På serveren sættes forsikringsselskabet inaktivt (når alle udestående
sager er besvaret).
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Tilsvarende skal forsikringsselskaberne informeres, hvis en panthaver ophører. På
serveren sættes panthaver inaktiv.
I de situationer hvor et forsikringsselskab overtager den komplette portefølje fra et andet
selskab eller hvor en panthaver overtager alle låneengagementer fra en anden
panthaver, er der behov for nogle simple procedurer i det elektroniske panthaversystem.
EDI-kontoret i sekretariatet i F&P skal altid kontaktes, idet der skal aftales en "frozen
zone" periode, hvor der foretages den nødvendige oprydning i igangværende sager, og
hvor der spærres for afsendelse af nye sager.
De eksisterende procedurer for skift af forsikringsselskab og skift af panthaver skal
bevares. De opfylder et behov for flytning af enkelte deklarationer.
Der skal etableres 2 nye meddelelsestyper, som kan anvendes ved
−
−

porteføljeoverdragelse fra en panthaver til en anden
porteføljeoverdragelse fra et forsikringsselskab til et andet.

Disse meddelelsestyper vil ikke ændre i parternes rettigheder, men skal alene tjene til, at
den efterfølgende kommunikation mellem forsikringsselskab og panthaver sker imellem
rette parter.
Parterne skal være opmærksomme på, at eventuelle meddelelser som er udvekslet
parterne imellem før sammenlægningen, naturligvis har gyldighed over for den nye part.
For såvel panthaver som for forsikringsselskab gælder, at det er overtagende selskab,
som har den udfarende kraft, men ved porteføljeoverdragelse mellem 2
forsikringsselskaber er det ophørende forsikringsselskab, der skal stå som afsender af
meddelelsen. (De "ejer" deklarationen).
I begge situationer kan proceduren for porteføljeoverdragelse kun anvendes, hvis alle
eksisterende panthaverdeklarationer hos et forsikringsselskab eller en panthaver skal
flyttes. Kun aktive deklarationer skal flyttes. På serveren foretages en kontrol på valid
afsender og modtager, validt deklarationsnummer samt aktiv deklaration. Eventuelle fejl
afvises som semantisk fejl (kode 12 i BGM).
Ved delmængder må der ske en individuel behandling af hver enkelt deklaration, dvs. at
de normale meddelelsestyper "skift af forsikringsselskab" og "skift af panthaver" skal
anvendes.
Der skal i aktuelle situationer aftales en given tidsperiode, hvor porteføljeoverdragelsen
kan finde sted. Der skal gives information til alle involverede parter. Det skal sikres, at
der forinden overdragelse finder sted er "gjort rent bord", dvs. at der ikke ligger
ubesvarede meddelelser i systemet, som involverer de berørte parter.
En meddelelse om porteføljeoverdragelse skal ikke besvares.
Ved porteføljeoverdragelse fra en panthaver til en anden kan panthaver medsende ny
debitorreference, men det er ikke et krav. Tilsvarende kan nyt forsikringsselskab sende
nyt policenummer i en porteføljeoverdragelse, men det er ikke et krav (evt.
policenummer i gammelt selskab skal slettes på serveren ved porteføljeoverdragelse).
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EDIFACT meddelelser for porteføljeoverdragelse mellem 2 forsikringsselskaber skal
indeholde følgende segmenter
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

BGM med kode for porteføljeoverdragelse (Z9F)
RFF med afsenders referencenummer
RFF med panthaverdeklarationsnummer
DTM med meddelelsesdato
PNA med afsender og modtager (2 segmenter)
ICD med forsikringsdækning (dummy kode)
IDE dummy
RFF med relevant nummerinformation (evt. nyt policenummer)
DTM med ophørsdato i gammelt selskab
PNA med panthavernummer
PNA med forsikringsselskabsnummer (nye forsikringsselskab)

EDIFACT meddelelser for porteføljeoverdragelse mellem 2 panthavere skal minimum
indeholde følgende segmenter:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

BGM med kode for porteføljeoversragelse (Z9P)
RFF med afsenders referencenummer
RFF med panthaverdeklarationsnummer
DTM med meddelelsesdato
PNA med afsender og modtager (2 segmenter)
ICD med forsikringsdækning (dummy kode)
IDE dummy
RFF med relevant nummerinformation (evt. ny debitorreference)
PNA med panthavernummer (ny panthaver)
PNA med forsikringsselskabsnummer

En panthaver, der anvender web-løsningen, vil få en meddelelse pr. deklaration i sin
indbakke, ved porteføljeoverdragelse mellem 2 forsikringsselskaber og i sin udbakke, ved
porteføljeoverdragelse mellem 2 panthavere. Dette er blot til information. Disse
meddelelser skal blot arkiveres. (Der vil systemmæssigt blive vurderet, om der ikke skal
gives enkeltmeddelelser i indbakken/udbakken, hvis en porteføljeoverdragelse mellem 2
forsikringsselskaber omfatter hundreder eller tusinder af deklarationer. En panthaver
med web-løsningen kan ikke afvise en porteføljeoverdragelse.
En panthaver med en integreret løsning skal behandle hver enkelt meddelelse om
porteføljeoverdragelse og erstatte CVR nummer på forsikringsselskab i IT-systemet.
Panthaver skal kunne afvise en deklaration, hvis deklarationsnummeret ikke kendes hos
panthaver.
Denne type afvisninger må ikke sendes ukritisk retur til forsikringsselskabet men skal
behandles manuelt hos panthaver, idet den mest sandsynlige fejlårsag er, at der er
uoverensstemmelse mellem panthavers registreringer og registret på den fælles server.
Et forsikringsselskab, der anvender web-løsningen, vil få en meddelelse pr. deklaration i
sin udbakke, ved porteføljeoverdragelse mellem 2 forsikringsselskaber og i sin indbakke,
ved porteføljeoverdragelse mellem 2 panthavere. Forsikringsselskabet skal rette
panthaverinformation i eventuelle IT-registre, da disse jo ikke er integreret med webløsningen. Hvis der konstateres fejl, tages manuel kontakt til panthaver. Dette skyldes,
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at der normalt vil være behov for en personlig kontakt for at afklare eventuelle
uoverensstemmelse mellem registreringen i forsikringsselskab og hos panthaver.
Et forsikringsselskab med en integreret løsning skal kunne afvise en
porteføljeoverdragelse
med følgende fejlkoder
Z40 Panthaverdeklarationsnummer kendes ikke
Z16 Mere end 30 dage til ikraft
Z26 Forsikringen er ophørt (ny afvisningskode)
Forsikringsselskabet bør behandle disse fejlmeddelelser i forbindelse med en
porteføljeoverdragelse manuelt, idet der er stor sandsynlighed for, at der er tale om
systemmæssige fejl.
5. Pantet ophørt
Hvis panthaver har sendt denne meddelelse, afvises alle øvrige meddelelser på
deklarationen.
Den eneste meddelelsestype, der kan accepteres, er en gennotering (Z9B), som kun kan
sendes af den panthaver, der har sendt pantet ophørt.
En gennotering, der jo kun er beregnet til at rette en fejl, skal sendes senest 60 dage
efter, at der er sendt pantet ophørt.
Hvis ophørsmeddelelsen er afsendt grundet refundering af deklarationsgebyr, kan der
ikke ske gennotering.
6. Samtykkeerklæring
Der skal på web-en udvikles printrutiner til en samtykkeerklæring til alle
deklarationstyper.
P.t. findes printproceduren kun på L-deklarationer.
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10 Version 4.0 – 01-06-2003
I version 4.0 dateret juli 2003 er der foretaget følgende ændringer:
- i afsnit 2.2 er det præciseret hvornår forsikringsselskaberne er forpligtet til at sende
oplysning til panthaver
- i afsnit 2.7.4 er der foretaget mindre konsekvensrettelser og henvist til afsnit 2.2.
- i afsnit 2.7.5 er det anført, at panthaver skal huske at slette et eventuelt policenummer
i gammelt forsikringsselskab, og eventuelt anføre et nyt, når der fremsendes meddelelse
om skift af forsikringsselskab.
- i afsnit 2.7.9 er rykkerfristen præciseret
- i afsnit 2.9.1 præciseres hvad der forstås ved en dobbeltnotering
- BGM segmentet. Bemærk at afvisning med kode 48 medfører forskellig
dækningsperiode for de forskellige deklarationstyper.
- i ATT segmentet er teksten i fejlkode Z22 er ændret til "forkert objekttype".
Det er tanken, at et forsikringsselskab skal kunne anvende denne fejlkode, hvis
deklarationen ønsker "dirigeret" til et andet policesystem, f.eks. hvis en traktor er
oprettet med objektkode kode Z08, men skulle hedde Z70
- i ICD segmentet er der anført nye dækningstyper
- i ATT segmentet er der anført ny deklarationstype
- i MOA segmentet er der tilføjet en forklaring om brugen af segmentet
- ROD segmentet er der tilføjet nogle objektkoder
I bilagene er oversigten over forsikringsselskaber ajourført. Desuden er EDIFACT
eksemplerne rettet i overensstemmelse med de nye procedurer.
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11 Version 3.0 – 01-06-2002
Version 3.0 er dateret Juli 2002
Ændringerne er følgende:
-

I forordet henvises til F&P's hjemmeside.

-

I afsnit 2.1 henvises til gældende deklarationsbetingelser, som kan ses på
hjemmesiden.

-

I afsnit 2.2 nævnes, at der ved L-deklarationer også skal gives oplysning til
panthaver ved ændring i forsikringsvilkår.

-

I afsnit 2.7.1 er der enkelte tilføjelser som relaterer til lystfartøjer.

-

I afsnit 2.7.2 er der tilføjet et MOA segment, som skal indeholde forsikringsbeløb.

-

I afsnit 2.7.4 er der omtalt den nye meddelelse, som panthaver skal have ved
ændringer i forsikringsbetingelserne.

-

I afsnit 2.7.5 er der sket en præcisering af nogle procedurer.

-

I afsnit 2.9.1 er der anført nye fejlkoder.

-

I afsnit 2.9.5 er anført, at ? ikke må forekomme. Vi vil successivt udbygge denne
kontrol på severen i takt med, at vi opdager tegn, der giver problemer. F.eks. ½ og
+.

-

Der er lidt faktarettelser i afsnit 3.3.7.

-

I BGM segmentet er der anført nye dokumentkoder samt nye meddelelseskoder.
Bemærk at meddelelseskode 48 har forskellig tekst afhængig af deklarationstype
(dokumentkode).

-

I ATT segmentet er der anført 3 nye fejlkoder.

-

I ICD segmentet findes en nye kode for lystfartøjer.

-

I ATT segmentet findes en nye kode for deklarationstype.

-

I MOA segmenter er anført en ny kode for forsikringssum. (Der er også anført en
kode for anskaffelsessum, som forventes at blive relevant senere).

-

I ROD segmentet er anført 2 nye koder.

-

I ATT segmentet er det nævnt, at fabrikat/model anføres i fabrikatfeltet ved
lystfartøjer.
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-

I RFF segmentet er der 2 nye koder for lystfartøjer.

-

I bilag 5 er selskabstabellen opdateret med et nye selskab, og der er foretaget
enkelte navnerettelser.

-

I bilag 8 er der tilføjet de nye koder i CONTRL, som anvendes af pengeinstitutternes
bogføringscentraler.

Der er ikke foretaget konsekvensrettelser i bilag 4 og bilag 6. Det er blot nævnt, at
deklarationsgebyret for en L-deklaration er kr. 300.
EDI-guiden findes på www.forsikringenshus.dk. Klik på service, publikationer, m.m. Klik
på ordet "Panthaverdeklarationer". Så er der adgang til deklarationen. Den kan også
rekvireres i word- og pdf-format ved henvendelse til tdm@forsikringenshus.dk.
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12 Version 2.7 – 01-08-2001
Version 2.7 er dateret august 2001.
Ændringerne er følgende:
-

Der er tilføjet et nyt afsnit 2.3.4, hvori der beskrives nogle praktiske forhold, hvis der
internt i et forsikringsselskab sker en ændring af et policenummer.

-

Teksten i starten af afsnit 2.9.1 (Kontrol i forsikringsselskabet ved modtagelse ef en
deklaration) er udbygget baseret på de erfaringer, der er indhøstet i første halvår af
2001.

-

Der er tilføjet et afsnit 3.3.5, som henviser til rammeaftale vedrørende
dataudvekslingen i EDIFACT format.

-

Der er tilføjet et afsnit 3.4 (Servicefunktioner). Her beskrives de
servicemeddelelser/regsiterudtræk, som panthavere og forsikringsselskaber kan
rekvirere.

-

Z50 i BGM er fjernet (restgældsinformation er ikke relevant)

-

Der er tilføjet en ny fejlkode Z10 i ATT segmentet (Forsikret i andet selskab)

-

I bilag 8 er der tilføjet oplysninger om tider for udveksling af data mellem serveren og
EDIFACT brugere, samt udveksling af betalingsfiler med PBS.

-

Der er tilføjet et nyt bilag 5 med oversigt over forsikringsselskabernes SE-numre.
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13 Version 2.6 -15-12-2000
Version 2.6 blev udsendt 15.12.2000.
Ændringerne i forhold til version 2.5 var følgende:
-

tilføjelse af deklarationstype ZFF (F-deklartion)
slut på oprettelse af deklarationstype ZAA per 01.01.2001
ny fejlkode Z52 i ATT-segmentet
prisen på ZBB sættes til kr. 300,- og på ZFF til kr. 600,- per 01.01.2001
enkelte tekstrettelse grundet nye deklarationsbetingelser for deklaration, f.eks. at 16
ugers fristen forlænges til 26 uger.

Ajourføring af version 2.6 den 16.02.2001.
Denne ajourføring omfattede et nyt bilag 4, hvor der blev rettet enkelte
uoverensstemmelser mellem bilaget og teksten i selve guiden.
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14 Version 2.5 – 30-08-2000
Version 2.5 af edi-guiden udsendt 30.08.2000 dannede basis for starten af pilotdriften,
som blev gennemført i november/december 2000 mellem Jyske Leasing/Jyske
Diskontering og Tryg-Baltica.
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