
 

Uitleg inloggen 

Via mijn.upiva.nl zijn al uw relaties, binnen uw zorgportefeuille, inzichtelijk. Het is van groot belang 

dat deze gegevens niet in verkeerde handen vallen, dus wij hebben het portaal goed beveiligd. 

Hieronder leggen wij aan u uit hoe wij dat doen.  

 

1. Google Authenticator 

Om in te loggen op het portaal van UPIVA maken we gebruik van tweefactor authenticatie. U vult als 

eerste uw e-mailadres en wachtwoord in. Het wachtwoord heeft u per e-mail ontvangen. Vaak is er 

een account aangemaakt voor het info e-mailadres van uw bedrijf. Echter kunnen wij ook een 

persoonlijk account aanmaken voor bepaalde medewerkers.  

Naast het wachtwoord heeft u een extra beveiligingscode nodig. Het portaal en daarmee uw  
gegevens zijn beveiligd via Google Authenticator. Hoe gaat u te werk? 
 
Stap 1: download de app ‘Google Authenticator’ op uw mobiele telefoon via de App Store of Play 

Store 

Stap 2: maak via deze app een foto van de QR-code 

Stap 3: vul de automatisch gegenereerde authorisatiecode in onder de QR-code en klik op ‘verder’ 

 

Het is van belang om te weten dat u geen QR-code meer te zien krijgt na de eerste keer inloggen. 

Wanneer u een volgende keer inlogt, zal de Google Authenticator App automatisch een 

beveiligingscode aanmaken. Per account kan er dus maar één mobiele telefoon gebruikt worden om 

in te loggen. Zoals eerder aangegeven kunnen er meerdere accounts worden aangevraagd.  



 

2. Hoofdscherm 

Als u succesvol bent ingelogd, komt u in het hoofdscherm terecht. Om uw zorgportefeuille in te 

kunnen zien, klikt u op het woordje ‘zorg’. Het systeem is erg gevoelig, dus het werkt niet om op de 

pleister te klikken.  

 

3. Aantallen overzicht 

Onder het kopje ‘zorg’ vindt u het aantal deelnemers, gemaakte  
vergelijkingen, uitgebrachte offertes, aantal intermediairverklaringen en het aantal online gesloten  
polissen terug. Deze zijn onderverdeeld per collectiviteit, mocht u gebruik maken van meerdere  
collectiviteiten via UPIVA. Mocht u een bepaalde deelnemer zoeken, dient u eerst de juiste 
collectiviteit te selecteren. U kunt een collectiviteit selecteren door op het aantal deelnemers te 
klikken. U ziet dan alle deelnemers die gebruikmaken van die collectiviteit. Onderaan de pagina kunt 
u een deelnemer zoeken. U kunt de gegevens van een deelnemer openen door op het icoontje 
‘polisblad’ te klikken.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Muteren   
 
Als u de gegevens van een deelnemer hebt geopend, kunt u onderaan de pagina kiezen voor 
‘muteren’. De volgende gegevens kunt u muteren: 

• Adresgegevens 

• Rekeningnummer 

• Geboorte doorgeven 

• Overlijden doorgeven 

• Pakket wijzigen 
 

Officieel hoeft u een overlijden of adreswijziging niet aan ons door te geven. De zorgverzekeraar 

ontvangt een wijziging namelijk automatisch vanuit de gemeente.  

Als voorbeeld wordt hieronder een pakketwijziging doorgegeven. U klikt op de optie pakketwijziging 

en u kunt de mutatie doorgeven in het scherm dat vervolgens verschijnt. • Na het kiezen van de 

pakketten kiest u voor ‘Opslaan’ en op dat moment wordt de mutatie naar de verzekeraar verstuurd 

en aangepast in ons systeem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Extra informatie voor de assurantieadviseur 

IVK’s: IVK staat voor intermediairverklaring. Een intermediairverklaring houdt in dat uw relatie  
dezelfde verzekering behoudt, maar nu laat lopen via uw zorgverzekeringscollectief. Voorbeeld: uw 
relatie heeft een zorgverzekering direct afgesloten via Nationale-Nederlanden en maakt vervolgens 
gebruik van zijn/haar zorgverzekering bij Nationale-Nederlanden via uw collectief. Bij een IVK kunnen 
er geen pakketwijzigingen worden doorgegeven.  
 
Microsite: De microsite is de omgeving voor u als intermediair met belangrijke informatie,  
waaronder het overzicht van premies en vergoedingen van de zorgverzekeraars. Ook kunt u hier voor 
uw relatie een intermediairverklaring doorvoeren. 
 
Relaties: Hoofdverzekerden 

Deelnemers: Alle verzekerden, dus hoofdverzekerden en medeverzekerden. Een medeverzekerde  
kan bijvoorbeeld een kind jonger dan 18 jaar oud zijn die bij de ouder op de polis staat. 
 

Goed om te weten is dat u in het portaal ook, per collectiviteit, de zorgvergelijker en microsite kunt 

vinden.  


