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1. Zastosowane skróty i pojęcia
Nazwa

Objaśnienie

Kod pośrednika

Kod pośrednika sprzedaży (agenta, pracownika) jednoznacznie go
identyfikujący, np. kod zakładowy lub inny uzgodniony z PZU

Przesyłka

Wiadomości e-mail dostarczone do PZU zawierające rozliczenie produkcji
Podmiotu sprzedaży.

Everest

System polisowy w PZU

DŚN

Druk Ścisłej Numeracji; odrębna pula dla polis (certyfikatów), aneksów,
kwitariuszy

Polisa

Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia

Umowa Generalna/
Oferta Generalna

Program ubezpieczenia ( w tym umowa, porozumienie, oferta) lub
umowa ubezpieczenia składający się z ramowej umowy generalnej,
specyfikującej istotne elementy ubezpieczenia, negocjowanej zazwyczaj
z jednym podmiotem w imieniu wielu podmiotów lub osób fizycznych,
które mogą do tej umowy ubezpieczenia przystąpić na
wynegocjowanych warunkach lub na jej warunkach mogą zawrzeć
odrębną umowę ubezpieczenia.

Umowa agencyjna

Umowa regulująca warunki, terminy i sposób rozliczeń produkcji
zawieranej przez pośrednika sprzedaży

Zasady obsługi umów
ubezpieczenia

Dokumenty regulująca warunki, terminy i sposób rozliczeń produkcji
zawieranej przez pośrednika sprzedaży

Porozumienie kurtażowe

Dokument regulujący wynagrodzenie Brokera

Certyfikat / Deklaracja
przystąpienia

Dokument potwierdzający przystąpienie do umowy ubezpieczenia

Aneks

Dokument potwierdzający zmianę na zawartej polisie (certyfikacie)

Wykaz osób
przystępujących do
ubezpieczenia

Lista osób ubezpieczonych na polisie grupowej

Administrator Kontraktu

Pracownik CBO dedykowany do obsługi danego kontraktu

2. Ogólny opis procesu rozliczania produkcji elektronicznej.
1. Zdarzenia biznesowe mogą być realizowane poza Everest np. w systemie zewnętrznym pośrednika
sprzedaży PZU SA, w tym:
a. Wygenerowanie oferty
b. Zawarcie polisy/przystąpienie do umowy ubezpieczenia
c. Wydrukowanie polisy (certyfikatu)
d. Przyjęcie płatności (pierwsza i/lub kolejna rata)
e. Zmiany finansowe i niefinansowe na umowie (certyfikacie)
f. Rozwiązania umów
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2. Obsługa umów ubezpieczenia zawieranych w ramach Umowy Generalnej realizowana jest na
podstawie Umowy Generalnej / Umowy Agencyjnej/ Zasad obsługi umów ubezpieczenia lub innego
dokumentu zawartego pomiędzy klientem / pośrednikiem sprzedaży a PZU.
3. W określonych w Umowie Agencyjnej/Zasadach obsługi umów ubezpieczeń terminach pośrednik
sprzedaży rozlicza do PZU:
a. Pliki elektroniczne z informacjami o w/w zdarzeniach biznesowych (nie dotyczy
wygenerowania oferty i wydruku)
b. Dokumenty w formie papierowej
c. Składkę zainkasowaną

3. Założenia ogólne
1. Dane elektroniczne przesyłane są za pomocą poczty elektronicznej na wskazany przez PZU mail.
2. Temat maila musi być zgodny z ustaloną z PZU maską – np. zawierać ustalone słowa klucze typu
nazwa/symbol kontraktu.
3. Dopuszcza się przekazywanie danych w plikach w formacie XML(dotyczy tylko kontraktów
rozliczanych w starym systemie PZU przed 2016 rokiem) lub Excel.
4. Przesyłane pliki muszą być zgodne z uzgodnionym z PZU formatem / zakresem (opis szczegółowy
zawarty w opisie zdarzeń biznesowych).
5. Każdy plik ma być nazwany zgodnie z ustalaną z PZU maską. Nazwa pliku powinna jednoznacznie
identyfikować, jakie zdarzenia biznesowe przekazane zostały w pliku.
6. Przesyłane pliki muszą być spakowane, przy czym:
a. Niedopuszczony jest format RAR
b. Spakowane mogą być pojedyncze pliki lub wiele plików razem
c. Niedopuszczone jest pakowanie katalogów
d. Nazwa spakowanego pliku musi być zgodna z ustaloną maską – spakowane pliki o
niezgodnej z maską nazwie nie będą przetwarzane (trafią do analizy Administratora
Kontraktu)
7. Pliki muszą być zaszyfrowane kluczem PGP lub spakowane do archiwum z hasłem:
a. Klucz PGP dostarczany jest przez PZU. Zmiana klucza odbywa się nie częściej niż raz na
kalendarzowy rok
b. Hasło do archiwum może być dowolne, uzgodnione z PZU.
8. Zasadą jest, że szyfrowane powinny być pliki będące załącznikiem do maila, a nie sam mail.
9. W jednej przesyłce rozumianej, jako jedna wiadomość mailowa, może znajdować się tylko produkcja
z jednego kontraktu, ale mogą być pliki dotyczące rożnych zdarzeń biznesowych zaistniałe w
rozliczeniu kontraktu.
10. Co 15 minut licząc od pełnej godziny system przetwarza wszystkie wiadomości wysłane na wskazany
przez PZU mail oraz odeśle komunikat potwierdzający przyjęcie przesyłki do przetwarzania.
11. Proces odczytu maili uruchamiany jest 24h/7dni (z dokładnością do przerw technicznych).
12. Mechanizm ignoruje wiadomości zawierające charakterystyczne wpisy w temacie oraz treści
wiadomości, np. „Automatyczna odpowiedź”, „Przekroczono limit skrzynki” oraz wiadomości
oznaczone przez Exchange, jako automatyczne odpowiednim atrybutem. W przypadkach tych nie
jest generowany komunikat potwierdzający przyjęcie zlecenia. W sytuacji, gdy Pośrednik Sprzedaży
ma wątpliwości dotyczące prawidłowości przyjęcia przez PZU przesyłki powinien skontaktować się z
Administratorem Kontraktu w CBO, który udzieli odpowiednich informacji.
13. Następnie na poziomie mOffline wykonywana jest automatyczna kontrola merytoryczna i techniczna
przekazanych plików. Wszelkie wykryte błędy kierowane są do Administratora Kontraktu w PZU,
który podejmuje decyzję o możliwości poprawy pliku na poziomie PZU, lub też konieczności zwrotu
do poprawy do Pośrednika Sprzedaży.
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14. Wszystkie rekordy poprawne zaczytywane są do systemu PZU. Do Administratora Kontraktu
kierowane są tylko rekordy /dane o zdarzeniach ubezpieczeniowych/płatnościach obarczonych
błędem.
15. W przypadku przesyłania danych w plikach Excel system czyta plik do pierwszego pustego wiersza.
Dane po pustym wierszu są ignorowane. W ustalonych terminach per kontrakt system będzie
wysyłał raport rozliczenia produkcji wskazujący m.in. liczbę polis per plik.

4. Kontrole techniczne wykonywane na otrzymywanych przesyłkach
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Zgodność tematu przesyłki
Weryfikacja czy cała wiadomość nie jest zaszyfrowana
Zgodność nazwy załączników z ustaloną maską
Możliwość odszyfrowania załączników
Możliwość rozpakowania załączników
Zgodność nazwy plików z ustaloną maską
Zgodność przekazanych plików z uzgodnionym formatem / schemą

5. Zdarzenia biznesowe obsługiwane elektronicznie w PZU
5.1

Zawarcie polisy

Opis:
Transakcja zawarcia polisy (certyfikatu). Polisa (certyfikat) może być opłacona przelewem na konto PZU lub
gotówką bezpośrednio u agenta w zależności od ustalonego sposobu obsługi w danym kontrakcie.
Rozliczenie informacji o polisie (certyfikacie) jest niezależne od przekazania zainkasowanej składki.
Termin przekazania informacji o zawartej polisie (certyfikacie) wynika z Umowy Agencyjnej/Zasad obsługi
umów ubezpieczenia. Preferowanym rozwiązaniem jest, aby elektroniczne dane o polisach (certyfikatach)
przekazywane były raz dziennie.
Termin rozliczenia inkasa (przelew na konto PZU) odbywa się zgodnie z terminem określonym w umowie
agencyjnej (patrz punkt 5.3 Przelew na konto PZU przekazanych przez klienta Agentowi składek).
Przekazany numer polisy (certyfikatu) zostaje rozliczony w magazynie DŚN (zdjęty ze stanu kontraktu, jako
rozliczony elektronicznie).
Dopuszczony format:



XML zgodny ze schematem ustalonym z PZU – dotyczy tylko kontraktów rozliczanych w tym formacie
w starym systemie (przed 2016 rokiem)
Excel zgodny z szablonem uzgodnionym z PZU

Zakres przekazywanych danych – dane obligatoryjne – niezależnie od sprzedanego produktu:
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Dane podstawowe polisy (certyfikatu)
o Numer polisy, w przypadku Druków Ścisłej Numeracji seria i numer
o Data zawarcia
o Data początku okresu ubezpieczenia
o Data końca okresu ubezpieczenia
o Typ umowy - nowa, wznowiona (z podaniem numeru polisy wznawianej)
Pośrednicy sprzedaży
o Kody wszystkich Pośredników Sprzedaży biorących udział w zawarciu polisy, (dla których
należy się prowizja) wraz ze wskazaniem zawierającego
o Prowizja należna per każdy Pośrednik Sprzedaży z możliwością wskazania innej prowizji na
każde ryzyko – prowizja musi być zgodna z zapisami w Umowie Agencyjnej/Porozumienia
Kurtażowego
o Jeżeli dane przekazywane są w formacie ZEPUS powyższe informacje o każdym Pośredniku
Sprzedaży, który otrzymuje prowizję z danej polisy, muszą być przekazywane w sekcji:
 prowizje_przypisu - kod, typ (procentowy) wartość
 role_dodatkowe – kod, rola
Klienci
o Szczegółowe dane ubezpieczającego lub cesjonariusza
 Dla Osoby Fizycznej
 Nazwisko,
 Imię,
 PESEL (niewymagane w przypadku obcokrajowca, wymagane podanie
obywatelstwa),
 Obywatelstwo (wymagane dla obcokrajowca)









Adres (Kraj, Województwo, Kod pocztowy, Miejscowość, Ulica, Nr budynku,
Nr lokalu)
 Dla OFPDG (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą)
 Nazwisko,
 Imię,
 PESEL (niewymagane w przypadku obcokrajowca, wymagane podanie
obywatelstwa),
 Nazwa działalności,
 REGON,
 Adres (Kraj, Województwo, Kod pocztowy, Miejscowość, Ulica, Nr budynku,
Nr lokalu)
 Dla Firmy
 Nazwa firmy,
 REGON (niewymagane w przypadku firm prawnie nieposiadających nr
REGON, np. ambasad, małych spółdzielni mieszkaniowych, związków
wyznaniowych, w takim przypadku wymagane podanie nazwy szczególnej
formy prawnej),
 Forma prawna (wymagana, gdy firma nie ma REGON-u)
 Adres (Kraj, Województwo, Kod pocztowy, Miejscowość, Ulica, Nr budynku,
Nr lokalu)
o W przypadku polis wystawianych w ramach Umowy Generalnej/Oferty generalnej zakres
przekazywanych danych klientów w innych rolach niż ubezpieczający i cesjonariusz
uzgodniony będzie w kontekście danego kontraktu
Zakres ubezpieczenia
o Ryzyka
o Suma ubezpieczenia per ryzyko
Składka
o Kwota przypisu per ryzyko
o Schemat ratalny dla polisy – terminy i kwoty rat
Wszyscy Pośrednicy biorący udział w sprzedaży wraz z prowizją

Zakres przekazywanych danych – dane dodatkowe (opcjonalne):
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Daty przyjęcia wpłaty od klienta/przekazania składki na konto Agenta – dla polis opłaconych
gotówką
Dane podstawowe polisy
o Numer porozumienia koasekuracyjnego
Klienci
o Szczegółowe dane klientów w rolach innych niż ubezpieczający i cesjonariusz w zakresie
uzgodnionym w ramach kontraktu
 Rola
 REGON
 NIP
 PESEL
 Nazwa firmy
 Imię
 Drugie imię
 Nazwisko
 Numer telefonu

 E-mail
 Województwo
 Kod pocztowy
 Miejscowość
 Ulica
 Nr budynku
 Nr lokalu
o Dane dodatkowe klientów:
 Mail
 Telefon
 Zgody marketingowe (wykaz oraz treść oświadczenia stanowi załącznik do wzorca
5.1. Zawarcie polisy.xlsx – arkusz listy)
 PKD
 Itp.
Inne uzgodnione w ramach kontraktu



Przykładowe kontrole:












Czy data zawarcia nie jest późniejsza niż data wystawienia polisy?
Czy okres ubezpieczenia na polisie nie jest wcześniejszy niż data zawarcia?
Czy suma rat jest zgodna z łączną składką na polisie?
Wymagalność danych ubezpieczających oraz klientów w pozostałych rolach
Poprawność podmiotów występujących na polisie:
o Czy identyfikatory PESEL/REGON są poprawne i nie występują na tzw. wartościach
technicznych?
Czy dane wymagane są uzupełnione: Dla OF - Imię i Nazwisko, dla OFPDG lub F Nazwa
Firmy?
o Minimalny zakres danych adresowych: (wypełnione pola: Kraj, Kod pocztowy, Poczta,
Miejscowość).
o Role podmiotów na umowie:
 Czy jest ubezpieczający/ubezpieczony?
Czy przekazana prowizja podstawowa jest procentowa oraz czy nie jest większa niż domyślna
(wynikająca z UG)?
Czy jest data zawarcia polisy?
Czy jest polisa, do której przekazywane są zmiany?
Sprawdzenie poprawności typu umowy (Nowa/Wznowiona)
Kontrola schematu płatności
o Czy daty rat zawierają się w okresie obowiązywania umowy?
o Czy suma rat równa się składce za całą polisę?

Wzorzec pliku:

ZEPUS
5.1_5.2 Zawarcie i zmiany na polisach.xlsx
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5.2

Zmiany na polisie

Opis:
Transakcja zmiany na polisie (certyfikacie). Każda zmiana na polisie (certyfikacie) powinna zostać
potwierdzona wystawieniem stosownego aneksem do polisy (certyfikatu). W celu automatycznej,
elektronicznej obsługi aneksu Pośrednik powinien wysłać do PZU aktualny obraz polisy po zmianie.
Wykorzystuje do tego plik do rozliczenia polis opisany w zdarzeniu 5.1 Zawarcie polisy ze wskazaniem, że
jest to zmiana (update) oraz z podaniem daty zmiany, numeru aneksu.
W transakcji tej nie są obsługiwane:
- zmiany danych ubezpieczającego,
- zmiany danych cesjonariusza,
- zmiana numeru polisy
- zmiana pośredników
- zmiana prowizji
- rozwiązanie polisy (inne zdarzenie)
- zmiana okresu ubezpieczenia
Termin przekazania informacji o zmianie polisy oraz rozliczenie wersji papierowej aneksu wynika z Umowy
Agencyjnej/Zasad obsługi umów ubezpieczenia. Preferowanym rozwiązaniem jest, aby elektroniczne zmiany
danych na polisach przekazywane były raz dziennie.
Termin rozliczenia inkasa (przelew na konto PZU) odbywa się zgodnie z terminem określonym w umowie
agencyjnej (patrz punkt 5.3 Przelew na konto PZU przekazanych przez klienta Agentowi składek).
Na podstawie przekazanych informacji w systemie Everest wykonana zostanie zmiana polisy.
Przekazany numer aneksu zostaje rozliczony w magazynie DŚN (zdjęty ze stanu kontraktu, jako rozliczony
elektronicznie).
Format:
Plik służący do przekazywania danych o polisie opisany w zdarzeniu 5.1 Zawarcie polisy
Zakres przekazywanych danych – dane obligatoryjne:
Zgodne z opisem w zdarzeniu 5.1 Zawarcie polisy
Wskazanie, że jest to transakcja zmiany (update)
Data, od kiedy obowiązuje zmiana
Numer aneksu potwierdzającego wykonaną zmianę na zawartej polisie
Czy aneks opłacony został gotówką czy wystawiony jest na przelew
W przypadku przelewu termin płatności








Przykładowe kontrole:



Czy polisa (certyfikat) wskazana w wykazie została przekazana w formie elektronicznej i nie
została zwrócona do poprawy?
Czy nie została przekazana niedozwolona zmiana (opis powyżej)?

Wzorzec pliku:

5.1_5.2 Zawarcie i zmiany na polisach.xlsx
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5.3

Przelew na konto PZU przekazanych przez klienta Agentowi składek

Opis:
W określonych w Umowie agencyjnej/Zasadach obsługi umów ubezpieczenia terminach agencja przelewa na
konto PZU wszystkie zainkasowane w danym terminie składki przekazane/zebrane od klientów.
Pośrednik tworzy wykaz polis, dla których zainkasował składkę (wraz z dodatkowymi informacjami opisanymi
poniżej) i przyjętych płatności rat składek oraz nadaje mu ustalony z PZU numer.
Na wykazie do przelewu mogą pojawić się pozycje z kwotą ujemną w celu kompensaty wynikające ze
zdarzeń 5.8, 5.9, 5.10
Następnie agencja przelewa składkę na konto PZU podając tą samą nazwę w tytule przelewu i w wykazie w
polu numer wykazu.
Możliwym jest wygenerowanie kilku wykazów o tym samym numerze o ile przelew na konto PZU będzie
zgodny z sumą składek znajdujących się na wykazach o wskazanym numerze.
Po zleceniu przelewu agencja przesyła niezwłocznie do PZU wykazy na podstawie, których dokonała
przelewu składki.
Na podstawie przekazanych informacji środki przekazane na konto PZU opłacą należności pośrednika
sprzedaży wynikające z zainkasowanych składek do polis oraz w wysokości zgodnie z przekazanym
wykazem.
Format:
Plik Excel w uzgodnionym formacie
Zakres przekazywanych danych – dane obligatoryjne:





Numer wykazu (tytuł przelewu)
Kod pośrednika inkasującego
Kod pośrednika przekazującego
Numer polisy, (do której przelano składkę), w przypadku, gdy wpłata dotyczy aneksu musi być
również podany numer polisy
Rodzaj transakcji / przyczyna = „przelew składki”
Kwota wpłaty




Zakres przekazywanych danych – dane dodatkowe (w zależności od ustaleń dla danego kontraktu):





PESEL ubezpieczającego
REGON ubezpieczającego
PESEL klienta w innej roli niż ubezpieczający
REGON klienta w innej roli niż ubezpieczający

Przykładowe kontrole:



Czy polisa wskazana w wykazie została przekazana w formie elektronicznej i nie została zwrócona
do poprawy?
Czy PESEL/REGON klienta jest zgodny z danymi polisy?

Wzorzec pliku:

5.3_5.4. Zdarzenia w kontekście przelewu.xlsx
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5.4

Wycofanie przelewu składki dla danej polisy

Opis:
Transakcja dotyczy sytuacji, w której agencja niesłusznie lub w nieprawidłowej wysokości wskazała w
wykazie numer polisy (certyfikatu) i dokonała przelewu składki na konto PZU do tej polisy (certyfikatu)
W przypadku wskazania kwoty do polisy (certyfikatu) w nieprawidłowej wysokości należy wycofać ją w
całości i wysłać, jako odrębny wiersz (rekord) z poprawną kwotą.
Transakcje te wysyłane są na wykazie do przelewu (patrz pkt 5.3 Przelew na konto PZU przekazanych przez
klienta Agentowi składek) tzn. pomniejszają kwotę do wpłaty na konto PZU od agencji.
Na podstawie przekazanych informacji w systemie Everest na koncie agenta utworzona zostanie należność
na wskazaną kwotę w kontekście danej polisy.
Format:


Excel zgodny z szablonem uzgodnionym z PZU

Zakres przekazywanych danych – dane obligatoryjne:







Numer wykazu (tytuł przelewu)
Kod pośrednika inkasującego
Kod pośrednika przekazującego
Numer polisy, (do której przelano składkę)
Rodzaj transakcji / przyczyna = „wycofanie przelewu”
Inkaso łączne (Kwota przelanej składki dla polisy)

Zakres przekazywanych danych – dane dodatkowe (w zależności od ustaleń dla danego kontraktu):





PESEL ubezpieczającego
REGON ubezpieczającego
PESEL klienta w innej roli niż ubezpieczający
REGON klienta w innej roli niż ubezpieczający

Przykładowe kontrole:



Czy polisa wskazana w wykazie została przekazana w formie elektronicznej i nie została zwrócona
do poprawy?
Czy PESEL/REGON klienta jest zgodny z danymi Polisy?

Wzorzec pliku:

5.3_5.4. Zdarzenia w kontekście przelewu.xlsx
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5.5

Rozwiązanie ze względów biznesowych całej polisy (certyfikatu) w całości lub od
wskazanej daty

Opis:
Transakcja rozwiązania polisy (certyfikatu) ze względów biznesowych. Rozwiązanie polisy (certyfikatu) może
być całkowite lub też od wskazanej daty.
Termin przekazania informacji o transakcji rozwiązania polisy (certyfikatu) wynika z Umowy
Agencyjnej/Zasad obsługi umów ubezpieczenia. Preferowanym rozwiązaniem jest, aby dane o rozwiązanych
polisach przekazywane były raz dziennie.
Niektóre przyczyny biznesowe wymagają zgody sprzedażowego opiekuna kontraktu w PZU.
Agencja ma możliwość wskazania, czy uwolnione środki mają być zwrócone do ubezpieczającego czy mają
być przeksięgowane na konto systemowe agencji w systemie (wymagane pełnomocnictwo
ubezpieczającego).
Na podstawie elektronicznie przekazanych informacji w systemie Everest określona polisa (certyfikat)
zostanie rozwiązana od wskazanej daty – w przypadku, gdy polisa była opłacona uwolnione środki zostaną
zaksięgowane na ubezpieczającym lub przeksięgowane na konto systemowe agencji w PZU w zależności od
przekazanych danych. Przeksięgowane na konto systemowe agencji w PZU środki mogą być kompensowane
w ramach rozliczenia wykazu (patrz punkt 5.3 Przelew na konto PZU przekazanych przez klienta Agentowi
składek).
Jeżeli wystawiony został aneks na DŚN potwierdzający rozwiązanie umowy to zostanie on rozliczony w
magazynie DŚN (zdjęty ze stanu kontraktu, jako rozliczony elektronicznie).
Dopuszczony format:



Excel zgodny z szablonem uzgodnionym z PZU

Zakres przekazywanych danych – dane obligatoryjne:






Numer polisy (certyfikatu)
Rodzaj transakcji = „Rozwiązanie polisy”
Data rozwiązania polisy (certyfikatu)
Przyczyna rozwiązania
Uwolnione środki, (Co zrobić z uwolnionymi środkami – zostawić na ubezpieczającym czy tez
przeksięgować na konto systemowe Agenta w PZU)
Numer aneksu potwierdzającego transakcję



Zakres przekazywanych danych – dane dodatkowe (w zależności od ustaleń dla danego kontraktu):





PESEL ubezpieczającego
REGON ubezpieczającego
PESEL klienta w innej roli niż ubezpieczający
REGON klienta w innej roli niż ubezpieczający

Przykładowe kontrole:
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Czy polisa (certyfikat) wskazana w wykazie została przekazana w formie elektronicznej i nie
została zwrócona do poprawy?
Czy PESEL/REGON klienta jest zgodny z danymi polisy (certyfikatu)?





Czy data rozwiązania umowy zawiera się w aktualnym okresie obowiązywania umowy?
Czy jest zgoda na rozwiązanie umowy z przyczyną wymagającą akceptacji?
W przypadku kompensaty czy pośrednik ma pełnomocnictwa do dysponowania środkami
ubezpieczającego

Wzorzec pliku:

5.5_5.6. Rozwiązanie, anulowanie polisy.xlsx
ZEPUS

5.6

Techniczne anulowanie polisy (certyfikatu) (TAP)

Opis:
Transakcja rozwiązania polisy z powodów technicznych, np. agencja wystawiła polisę, ale klient jej nie
podpisał; błąd techniczny w wyniku, którego została wysłana do PZU polisa, która nie była zawarta, itp.
TAP jest operacją nieodwracalną, co oznacza, że polisa, na której zostało wykonane takie działanie w żaden
sposób nie zostanie przywrócona, jako ważna.
Termin przekazania informacji o transakcji rozwiązania polisy wynika z Umowy Agencyjnej /Zasad obsługi
umów ubezpieczenia i nie może być późniejszy niż ustalona liczba dni od daty zawarcia polisy. Preferowanym
rozwiązaniem jest, aby dane te przekazywane były raz dziennie.
Transakcja możliwa jest do wykonania w X dni od daty zawarcia. Parametr X ustalany indywidualnie z PZU.
Na podstawie przekazanych informacji w systemie Everest wskazana polisa zostanie w całości a nulowana.
W magazynie DŚN numer anulowanej polisy zostaje oznaczony, jako anulowany i nie może już być
powtórnie wykorzystany przez agencję.
Dopuszczony format:


Excel zgodny z szablonem uzgodnionym z PZU

Zakres przekazywanych danych – dane obligatoryjne:



Numer polisy
Rodzaj transakcji = „Techniczne Anulowanie Polisy”

Zakres przekazywanych danych – dane dodatkowe (w zależności od ustaleń dla danego kontraktu):





PESEL ubezpieczającego
REGON ubezpieczającego
PESEL klienta w innej roli niż ubezpieczający
REGON klienta w innej roli niż ubezpieczający

Przykładowe kontrole:
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Czy polisa wskazana w wykazie została przekazana w formie elektronicznej i nie została zwrócona
do poprawy?
Czy PESEL/REGON klienta jest zgodny z danymi polisy?
Czy polisa nie została rozliczona w formie papierowej?

Czy nie upłynął dopuszczony termin wykonania TAP w stosunku do daty Zawarcia?
Wzorzec pliku:

5.5_5.6. Rozwiązanie, anulowanie polisy.xlsx
ZEPUS

5.7

Anulowanie druku ścisłej numeracji

Opis:
W przypadku, gdy DŚN nie został wydrukowany na polisie oraz nie został przekazany do PZU w formie
elektronicznej może zostać anulowany w systemie agenta. Informacja o takim zdarzeniu musi zostać
przekazana w formie elektronicznej.
Na podstawie przekazanych informacji, po wstępnej kontroli, system rozliczy w magazynie DŚN (zdejmie ze
stanu kontraktu) wskazane numeru z podaniem określonej przyczyny.
Informacje o drukach anulowanych powinny być przekazywane na bieżąco. Kontrola druków nierozliczonych
wykonywana będzie raz na kwartał, ale sam raport druków nierozliczonych wysyłany będzie do pośrednika
sprzedaży i obsługującego ZS w cyklach miesięcznych o ile nie umówimy się inaczej.
Format:


Excel zgodny z szablonem uzgodnionym z PZU

Zakres przekazywanych danych – dane obligatoryjne:



Numer druku
Rodzaj informacji - druk anulowany

Zakres przekazywanych danych – dane dodatkowe:


Brak

Przykładowe kontrole:




Czy druk jest z puli kontraktu?
Czy druk nie był wcześniej rozliczony?
Czy druk nie był przekazany w formie elektronicznej?

Wzorzec pliku:

5.7. Anulowanie druku ścisłej numeracji.xlsx

5.8
Opis:
15

Rozliczenie dokumentacji w formie papierowej

W przypadku, gdy Umowa agencyjna/Zasady obsługi umów ubezpieczenia wskazują konieczność rozliczenia
dokumentacji w formie papierowej np. polisa (certyfikat), aneks, kwitariusz agencja w określonych terminach
ma obowiązek przekazać ją do PZU SA.
Do każdej przesyłki zawierającej dokumenty sprzedażowe rozliczone elektronicznie agencja zobowiązana jest
do wysłania wykazu dokumentów w formacie excel, na wskazany w Założeniach ogólnych, punkt 1, adres email.
Na podstawie kompletu przekazanych informacji, czyli wykaz i wersja papierowa dokumentów
ubezpieczeniowych, dokonana jest kontrola kompletności przekazanych dokumentów. Po zakończeniu
procesu kontrolnego pracownik PZU przekazuje informację zwrotną do agenta.
Dodatkowo w systemie Everest każdy rozliczony elektronicznie dokument zostanie odpowiednio oznaczony
(rozliczony w formie papierowej).
Format:


Excel zgodny z szablonem uzgodnionym z PZU

Zakres przekazywanych danych – dane obligatoryjne:



Numer dokumentu (niewymagany o ile Rodzaj druku = Inny)
Rodzaj dokumentu
o Aneks
o Kwitariusz
o Polisa (Certyfikat)
o Inny

Zakres przekazywanych danych – dane dodatkowe:




Opis (wymagany o ile Rodzaj dokumentu = Inny)
Numer nadania
Data wysłania

Przykładowe kontrole:



Czy polisa (certyfikat), aneks zostały przekazane w formie elektronicznej i nie zostały zwrócone do
poprawy?
Dla rodzaju druku = polisa czy polisa (certyfikat) nie została technicznie anulowana (TAP)

Wzorzec pliku:

5.8. Rozliczenie dokumentacji w formie papierowej.xlsx

5.9
Opis:
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Zmiana prowizji

Transakcja zmiany prowizji. Jeżeli agencja przekazała w pliku z polisami błędną prowizję ma możliwość
korekty prowizji.
Po wcześniejszej weryfikacji i akceptacji na podstawie przekazanych informacji w systemie Everest wykonana
zostanie zmiana prowizji na polisie. W wyniku transakcji system przeliczy na nowo prowizję na wskazanej
umowie, co będzie odzwierciedlone w zestawieniu prowizyjnym.
Format:


Excel zgodny z szablonem uzgodnionym z PZU

Zakres przekazywanych danych – dane obligatoryjne:





Numer polisy
Kody pośredników, dla którego ma być zmieniona prowizja
Procent prowizji po zmianie per podany pośrednik
Zakres ubezpieczenia / ryzyko / subprodukt, dla którego ma nastąpić korekta prowizji

Zakres przekazywanych danych – dane dodatkowe (w zależności od ustaleń dla danego kontraktu):





PESEL ubezpieczającego
REGON ubezpieczającego
PESEL klienta w innej roli niż ubezpieczający
REGON klienta w innej roli niż ubezpieczający

Przykładowe kontrole:





Czy polisa wskazana w wykazie została przekazana w formie elektronicznej i nie została zwrócona
do poprawy?
Czy PESEL/REGON klienta jest zgodny z danymi polisy?
Czy na polisie widnieje przekazany pośrednik?
Czy jest zgoda na zmianę prowizji

Wzorzec pliku:

5.9. Zmiana prowizji.xlsx
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6. Zdarzenia biznesowe, które nie są obsługiwane elektronicznie w PZU
Niżej wymienione transakcje nie są obsługiwane po stronie PZU w sposób automatyczny jednak
możliwe jest przekazywanie ich w formie elektronicznej w postaci zestawienia Excel lub skanów
dokumentów potwierdzających transakcję.
Wzorzec pliku:

6.1 Zmiany na polisach.xlsx

6.1








Zmiany danych ubezpieczającego,
Zmiany danych cesjonariusza,
Zmiana numeru polisy
Zmiana pośredników
Zmiana prowizji
Rozwiązanie polisy (inne zdarzenie)
Zmiana okresu ubezpieczenia

6.2
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Nieobsługiwane automatycznie zmiany na polisie:

Wycofanie transakcji:

Rozwiązania polisy (certyfikatu) w części lub w całości – nie ma możliwości wycofania transakcji TAP
(nawet manualnie)

