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10 november 2020

Consumentenbond schikt met Allianz over
woekerpolissen
De Consumentenbond en verzekeraar Allianz zijn het eens geworden over een compensatieregeling voor
een groep consumenten met woekerpolissen. Gedupeerde polishouders krijgen minimaal 500 euro en dat
bedrag kan in een enkel geval oplopen tot enkele tienduizenden euro's. Hoeveel mensen er precies een
vergoeding krijgen en welk totaalbedrag Allianz hieraan kwijt is, houden de partijen geheim.
Het gaat om beleggingsverzekeringen van Abbey Leven, FinLife, Royal Nederland Levensverzekering, Universal Leven
en Zwolsche Algemeene. Polishouders lieten verzekeraars met hun premie beleggen en hoopten zo een mooi kapitaal
op te bouwen. Maar daarbij werden ze onvoldoende geïnformeerd over de kosten die verzekeraars in rekening
brachten, zoals een dure overlijdensrisicoverzekering en hoge administratie- en verkoopkosten. Hierdoor viel het
beleggingsrendement tegen en werden de voorgespiegelde eindbedragen niet gehaald.
De Consumentenbond is blij dat er nu een acceptabele tegemoetkoming ligt. "Deze schikking is met recht historisch te
noemen", stelt Consumentenbond-directeur Sandra Molenaar. "Het dossier woekerpolis sleept al jaren. Binnen en
buiten de rechtszaal proberen we met verschillende verzekeraars tot een fatsoenlijke vergoeding voor consumenten te
komen. De Consumentenbond en Allianz zijn altijd met elkaar in gesprek gebleven en dat betaalt zich nu uit."
In 2017 bood het Duitse Allianz al een vergoeding aan gedupeerden, maar die was volgens de Consumentenbond
onvoldoende. "Wij vonden dat consumenten beter inzicht verdienden in de opbouw van de door Allianz aangeboden
compensatie, met name in het beleggingsrendement", aldus Molenaar.
Overigens moeten de betre ende consumenten zelf nog akkoord gaan met de deal. Maar de Consumentenbond
adviseert hen in te stemmen. Aanmelden bij de Consumentenbond met polissen van Allianz is niet meer mogelijk.
De woekerpolisa aire houdt de gemoederen in de nanciële wereld al jaren bezig. In 2006 kwam aan het licht dat bij
veel beleggingsverzekeringen veel te hoge kosten in rekening zijn gebracht. Claimorganisaties proberen gedupeerden
sindsdien te mobiliseren om schadevergoedingen los te krijgen bij de verzekeraars. De Consumentenbond is volgens
een woordvoerster nog in juridische procedures verwikkeld met Nationale-Nederlanden en ASR.
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18 oktober 2021

Aanbieder woekerpolis had plicht te informeren over
risico's
Aanbieders van woekerpolissen hadden en hebben de plicht om te
waarschuwen voor de risico's van de producten. Dat staat in een advies van de
advocaat-generaal aan... 

NIEUWS

30 juli 2020

NN hoeft klanten geen kosten terug te betalen
Verzekeraar Nationale-Nederlanden (NN) hoeft klanten bepaalde kosten niet
terug te betalen. Dat oordeelt de rechtbank in Rotterdam in een zaak die door
de Consumentenbond... 
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22 juli 2020

Kifid rondt in eerste halfjaar 75 klachten over
woekerpolissen af
Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Ki d) heeft het afgelopen
half jaar 75 klachten over woekerpolissen afgerond. 
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26 mei 2020

Organisaties willen duidelijkheid over kosten
kapitaalverzekering
Aanbieders van kapitaalverzekeringen zouden consumenten volledig moeten
informeren over alle kosten die worden ingehouden gedurende de looptijd.
Dat vinden de Consumentenbond,... 
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24 februari 2020

Reaal moet bepaalde kosten woekerpolis vergoeden
Verzekeraar Reaal, onderdeel van SRLEV, moet de afkoopwaarde van een
zogeheten woekerpolis opnieuw berekenen en met een vergoeding over de
brug komen. 

