NIEUWS

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 de Hoge Raad. Wordt het advies
overgenomen, dan is dat een opsteker voor claimclubs voor houders van woekerpolissen die compensatie
willen voor geleden schade.
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.
Een van de vragen die in deze procedures centraal staan, is of levensverzekeraars bij het afsluiten van de
beleggingsverzekeringen voldoende informatie aan de verzekeringnemers hebben verstrekt. Dan gaat het onder meer
over de kosten en risico's. Volgens de advocaat-generaal staat ook centraal of levensverzekeraars zich kunnen
verschuilen achter de regels die in de jaren negentig golden.
Woekerpolis.nl is een van de claimclubs die een compensatieregeling probeert overeen te komen. De claimclub legde in
2013 een claim neer bij Nationale-Nederlanden. Ook in die procedure staat de vraag centraal of de verzekeraar klanten
voldoende heeft ingelicht. De rechtbank Rotterdam wees in 2017 de vorderingen van Woekerpolis.nl af. Daarop is bij
het hof in Den Haag een hoger beroep ingesteld.
In die procedure heeft het hof begin dit jaar zogenoemde prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad. De uitspraak
van de Hoge Raad moet met de beantwoording daarvan duidelijkheid geven over de uitleg van de rechtsregel. De
advocaat-generaal geeft niet precies aan welke informatie wel gegeven had moeten worden. Daarmee is nog niet
duidelijk wat de Hoge Raad zal beslissen. Het is ook niet bekend wanneer de Hoge Raad uitspraak doet.
De Vereniging Woekerpolis.nl zegt in een reactie blij te zijn met het 139 pagina's tellende advies van de advocaatgeneraal. "In Formule 1-termen staan woekerpolisgedupeerden met dit advies op pole position", aldus voorzitter Ab
Flipse. Hij benadrukt dat de kwestie zich al jaren voortsleept. "Maar de eindstreep is in zicht en we staan er heel goed
voor."
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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... 
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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. 

NIEUWS

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. 

