NIEUWS

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.
Volgens een uitspraak van de geschillencommissie van het nanciële klachteninstituut Ki d had de verzekeraar aan
een bepaalde consument geen fondsbeheerkosten in rekening mogen brengen. Op de polis van de
beleggingsverzekering stond immers vermeld dat deze kosten nul procent zouden zijn.
Het gaat om een Opstap Hypotheekverzekering, die was afgesloten in 2008. Daarbij was gekozen voor beleggen in het
SNS Euro Mixfonds. De consument heeft de beleggingsverzekering al in 2017 afgekocht, maar beklaagde zich bij Ki d
over de gebrekkige informatie vooraf en over door de verzekeraar onterecht in rekening gebrachte kosten.
De uitspraak is bindend. Bij Ki d wordt elke zaak apart bekeken. Maar het ligt volgens een woordvoerster voor de hand
dat de geschillencommissie in vergelijkbare gevallen naar deze uitspraak zal kijken.
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.
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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

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... 

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... 

NIEUWS

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,... 

