Nijmegen, Geldermalsen, juli 2012

Polis Direct / Bovemij aangesloten op CARculate
Bovemij Financiële Diensten gebruikt voor ontvangst en verwerking van autoglasschadedeclaraties
van alle Bovemij labels uitsluitend het autoglasplatform van CARculate.
Het productportfolio van Bovemij omvat de volgende labels
• Polis Direct
• BOVAG Autoverzekering
• Alcredis Autolease
• Dealergarant
• Stern Finance
Binnen CARculate is vastgelegd
• op welke wijze de declaratie dient te worden aangeboden:
Er is hiertoe in CARculate in de menuopties een nieuwe keuze 'Bovemij / Polis Direct dossier'
toegevoegd, waarmee de juiste registratieprocedure wordt opgestart
• de tarievenlijst van Bovemij / Polis Direct die in gebruik is bij het vaststellen van
vergoedingen van autoschadedeclaraties
• de regels om het toe te passen 'eigen risico' te berekenen:
Hierbij wordt ondermeer rekening gehouden met het feit of de hersteller die de declaratie
aanbiedt een bij één van de labels aangesloten bedrijf is.
Voor de herstellers die een aansluiting hebben op CARculate betekent dit dat declaraties voor
Bovemij / Polis Direct nu geheel digitaal worden verwerkt.
Herstellers die nog geen gebruik maken van een aansluiting op CARculate zullen door
Bovemij / Polis Direct worden verzocht dat per omgaande te gaan doen.
Voor bij de BOVAG aangesloten bedrijven die nog geen aansluiting hebben op CARculate is er een
speciale regeling. Zie hieronder: "CARculate aansluiting voor BOVAG leden".
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CARculate aansluiting voor BOVAG leden
Voor bij de BOVAG aangesloten bedrijven die nog geen aansluiting hebben op CARculate is er een
speciale regeling, de "CARculate light Bovemij / Polis Direct" aansluiting.
In het kort komt deze 'CARculate light' aansluiting neer op het volgende:
Faciliteiten
• aansluiting op het standaard platform:
geregistreerde declaraties liggen direct bij Bovemij op de schadeafdeling, inzenden per post is
niet meer nodig
• toegang tot alle Bovemij labels
• gebruik maken van de Bovemij / Polis Direct tarievenlijst in CARculate
• Bovemij betaalt direct aan de hersteller
Kosten
• géén abonnementskosten
• netto géén dossierkosten:
de door EURO-motive in rekening gebrachte dossierkosten (2012: € 2,80 ex btw per dossier)
worden door de hersteller in hetzelfde dossier opgevoerd als administratiekosten, welke door
Bovemij worden vergoed aan de hersteller.
Aanmelding
• In het standaard aanvraagformulier voor een aansluiting op CARculate kan deze CARculate light
optie worden aangegeven.
Meer informatie bij EURO-motive:
• www.euro-motive.nl
• T: 0345 - 581227
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