
Compensatieregeling woekerpolis oncontroleerbaar
Poliswaarde gebaseerd op aannames - Rechtszaak tegen ASR

Info Heerenveen/Amsterdam | Gepubliceerd op: 2 juni 2014

Samenvatting De compensatieregeling voor de woekerpolis van ASR is
oncontroleerbaar en de door ASR geboden compensatie is in veel
gevallen onjuist. De reden is dat bij ASR polis- en fondsgegevens uit
het verleden niet meer beschikbaar zijn. Hierdoor is het onmogelijk om
de exacte waarde en het verloop van de beleggingsverzekering te
bepalen. Door ASR wordt daarom gewerkt met aannames en
gemiddelden. Woekerpolis-gedupeerden ontvangen van ASR daardoor
compensatievoorstellen die geen recht doen aan de situatie, onjuist en
oncontroleerbaar zijn. In de door ASR gepubliceerde
compensatieovereenkomst van 16 december 2008 wordt verwezen naar
bij de overeenkomst behorende bijlagen die aangeven hoe ASR de
compensatie berekent. ASR weigert deze bijlagen vrij te geven.
Stichting Woekerpolisproces stapt naar de rechter voor vrijgave van de
stukken.

Details Compensatieregeling woekerpolis oncontroleerbaar

Poliswaarde gebaseerd op aannames - Rechtszaak tegen ASR

De compensatieregeling voor de woekerpolis van ASR is oncontroleerbaar en
de door ASR geboden compensatie is in veel gevallen onjuist. De reden is dat
bij ASR polis- en fondsgegevens uit het verleden niet meer beschikbaar zijn.
Hierdoor is het onmogelijk om de exacte waarde en het verloop van de
beleggingsverzekering te bepalen. Door ASR wordt daarom gewerkt met
aannames en gemiddelden. Woekerpolis-gedupeerden ontvangen van ASR
daardoor compensatievoorstellen die geen recht doen aan de situatie, onjuist
en oncontroleerbaar zijn. In de door ASR gepubliceerde
compensatieovereenkomst van 16 december 2008 wordt verwezen naar bij de
overeenkomst behorende bijlagen die aangeven hoe ASR de compensatie
berekent. ASR weigert deze bijlagen vrij te geven. Stichting
Woekerpolisproces stapt naar de rechter voor vrijgave van de stukken.

Mr Pieter Lijesen, voorzitter van Stichting Woekerpolisproces: ”Verzekeraars
zijn in de loop van de jaren, bij fusies en overnames, veel data kwijtgeraakt.
Dit geldt bij ASR met name voor de labels Falcon, Waerdye en Amev. Het
verloop van de beleggingspolis en compensatie kan hierdoor niet juist worden
berekend. Toen ASR met een compensatieregeling kwam, beloofden ze
openheid en daarom publiceerden ze de tekst van de regeling op de eigen
website. Wie echter goed leest komt tot de conclusie dat er essentiële zaken
worden achtergehouden. Hoewel transparantie het woord is dat verzekeraars
het meest in de mond nemen, geven ze als het werkelijk op transparantie
aankomt niet thuis. En daarom gaat de Stichting Woekerpolisproces naar de
rechter".

Woekerpolisproces
Pluto 3 
8448 CM Heerenveen 
0900 - 040 1417 (€ 0,80 pm)

Stichting Woekerpolisproces
procedeert op basis van "no cure
no pay". 
Voor het beantwoorden van vragen
moeten wij extra kosten maken. In
de normale rechtspraktijk is het
gebruikelijk dat u bij telefonisch
contact direct een factuur ontvangt
van al snel € 60,-. 
Wij hebben er voor gekozen om de
kosten voor de beller laag te
houden. 
Wanneer u belt betaalt u € 0,80
pm.

U kunt ons ook een email sturen. U
vraag wordt dan kosteloos
beantwoord. 
Het antwoord laat dan wel langer
op zich wachten, omdat uw vraag
pas beantwoord wordt als het
inkomend telefoonverkeer rustig is.

Email: info@woekerpolisproces.nl
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Pieter Lijesen
Uitsluitend voor mediavragen,
géén consumentenvragen: 
06-48258888 
pieter@woekerpolisproces.nl
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Afbeeldingen

Over Woekerpolisproces

Stichting Woekerpolisproces zet zich in voor gedupeerden die als gevolg van
hoge en verborgen kosten van een woekerpolis een te laag pensioen
hebben of niet in staat zijn hun hypotheek af te lossen. De stichting heeft
recent Aegon gesommeerd om alle gedupeerden inzake Aegon Koersplan te
compenseren gelijk het arrest van de Hoge Raad van 14 juni 2013.
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